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مة مقدِّ

�سع���ت جلنة الغريف���ي الثقافّي���ة جاهدة جلمع 
وترتيب حما�س���رات �سماحة العاّلم���ة ال�سهيد ال�سيد 
اأحم���د الغريف���ي 9، واإخراجها اإىل الّن���ور بعد طول 
انتظ���اٍر، وها هي اليوم تخ���رج يف حلقتها الثانية ذات 

مو�سوٍع واحد.
ه���ذا الكتّيب عبارة ع���ن جمموعة حما�سرات 
وكلم���ات اأُلقيت يف  �سهر حمرم احلرام لعّدة �سنوات، 
فق���د مّت جمعها وترتيبها بح�س���ب الت�سل�سل املو�سوعي 
الذي يتنا�سب مع اأحداث واقعة كربالء وليايل املو�سم 
العا�سورائ���ّي، وبع�ض الت�ساوؤلت الت���ي تتعّلق بالق�سّية 

احل�سينّية واملمار�سات العا�سورائّية.
ول زال���ت اللجن���ة تعم���ل عل���ى جم���ع وترتي���ب 

موؤّلفات العاّلمة ال�سهيد ال�سيد اأحمد الغريفي 9.
ن�س���األ اهلل اأن يجع���ل ه���ذا العم���ل يف مي���زان 
اإعم���ال العاّلمة ال�سهيد ال�سي���د اأحمد الغريفي تغّمده 
اهلل بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جّنته مع حممٍد واآله 

الطّيبني الطاهرين.

جلنة الغريفي الثقافياّة
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 الّشهادة ومفهومها في المنظور اإلسالمّي
ترتبط ذكرى احل�سني بن علّي �سيد ال�سهداء ÷  مبو�سوع ال�سهادة 
ومفهومها يف املنظور الإ�سالمّي، ذلك لأّن لالإ�سالم مفاهيمه اخلا�سة يف 
نظرته لالأمور املختلفة، تنبع هذه املفاهيم من الأ�س�ض واملبادئ العقائدّية 
يها  الت���ي يدين بها املجتمع الإ�سالم���ّي، ومن الِقيم واملثل العلي���ا التي ُينمِّ
ا  يف نف����ض امل�سلم، ومن تلك الأمور )ال�سهادة(، ف���اإّن لها مفهوًما اإ�سالميًّ
���ا يرتبط ارتباًطا وثيًقا برباط العقي���دة الإ�سالمّية مّما ي�سبغ عليها  خا�سًّ

ة. قد�سّية خا�سّ

مفهوم احلياة يف نظر الإ�سلم
وقب���ل التح���ّدث ع���ن هذا املفه���وم ل ب���ّد واأْن نتعّرف عل���ى مفهوم 
احلي���اة يف نظر الإ�سالم، ونظرته يف احلياة الدنيا، فاإّننا جند اأّن املفهوم 
الإ�سالمّي للحياة يظهر اأوًل يف حدود هذه احلياة ومداها الوا�سع، وموقع 
الإن�س���ان يف ه���ذه احلي���اة، كما جن���د اأّن مفه���وم احلي���اة ل يقت�سر على 
خ�سو�ض احلي���اة الدنيوّية املحدودة التي نعي�سها، بل يتجاوزها اإىل حياٍة 
اأبع���د مدى - وهي احلياة الأخرى -، ول �سّك اأّن الإميان باحلياة الأخرى 
�سيئ تدعو له العقائد الدينّية ال�سماوّية، وهو يتطّلب الإميان بالغيب، لأّن 
�س���وؤون الآخرة لي�ست م���ن الق�سايا املح�سو�سة بح�سب م���دركات الإن�سان 
احل�سّي���ة، واإّن���ا هي اأم���ر غيب���ّي يوؤمن به الإن�سان مقرتًن���ا باإمي��انه باهلل 

6-12-2010.indd   11 07/12/2010   12:45:01 �



12

ْي����ضَ اْلرِبَّ اأَن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�ْسِرِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكنَّ  �سبحانه وتعاىل {لَّ
ِبيِّنَي})1(. اْلرِبَّ َمْن اآَمَن ِباهلّلِ َواْلَيْوِم الآِخِر َوامْلَالآِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ

الإميان باليوم الآخر
وي���رتّدد الإميان بالي���وم الآخر دائًما يف كثري م���ن الآيات بالإميان 
ب���اهلل �سبحانه وتعاىل مّم���ا يجعله اأم���ًرا لزًما ل ينفّك عن���ه، ويف مقابل 
ذل���ك توجد النزع���ة املادّية والإحلادّي���ة والتي تنكر مب���داأ الإميان باليوم 
الآخ���ر واحلياة الثاني���ة، ومرّد هذا الإن���كار راج���ٌع اإىل اإنكارهم للق�سايا 
الغيبّي���ة التي ل يتناولها احل�ّض والتجربة، وهذه النزعة قدمية ُوجدت بني 
الفال�سف���ة الإغريق - وجدها الفال�سفة الغربّيون اأخرًيا، وقالوا بها - ول 
ٌئ يف حياة الإن�سان  رفة كان لها تاأثرٌي �سيِّ �سّك اأّن هذه الّنزعة املادّية ال�سِ
ة،  اإذ جعلت���ه ل يهتّم اإّل بخ�سو�ض م�ساحل���ه ال�سخ�سّية ومنافعه اخلا�سّ
ونت يف نف�سه الّروح الأنانّية ال�ستغاللّية، ذلك لأّن احلياة يف نظر هوؤلء 
لي�س���ت اإّل حمدودة بحدود هذه الدنيا الفانية {َوَقاُل���وا َما ِهَي اإِل َحَياُتَنا 
ْه���ُر})2(، ومن الطبيعّي اأْن تختلف  ���وُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا اإِّل الدَّ ْنَي���ا َنُ الدُّ
نظ���رة هوؤلء للحياة عن املفهوم الإ�سالمّي للحياة تبًعا لختالف النظرة، 
ف���اإّن النظرة الإ�سالمّي���ة للحياة الدنيا تتمّثل يف اأّنه���ا مرحلة من املراحل 
الت���ي ميّر بها الإن�سان، ولي�س���ت الأوىل ول الأخرية يف �سرية وجوده، بل له 
حياة اأخرى هي احلياة الأخرى اإذ اأّن احلياة الدنيا يف نظر القراآن {َوَما 

)1( البقرة: 177.
)2( اجلاثة: 24.
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َيَواُن َلْو َكاُنوا  اَر الآِخ���َرَة َلِهَي احْلَ نَّ الدَّ ْنَيا اإِّل َلْهٌو َوَلِعٌب َواإِ َي���اُة الدُّ َه���ِذِه احْلَ
َيْعَلُموَن})1(.

الإن�سان يف هذه احلياة
اأّما موقع الإن�سان يف هذه احلياة، فاإّنه يتمّثل يف نظر الإ�سالم على 
ا يف هذه احلياة يختلف عن �سائر املوجودات احلّية  اأّن لالإن�سان دوًرا خا�سً
الأخرى، فاإّن الإن�س���ان ذاٌت خملوقٌة لغايٍة ولهدٍف تامٍّ اأراده اهلل �سبحانه 
وتعاىل اأْن ميار�سه الإن�سان عرب ما ي�سمى بخالفة الإن�سان لرّبه يف الأر�ض 
ماأخوًذا من قول���ه تعاىل: {اإِينِّ َجاِعٌل يِف الأَْر�ِض َخِليَفًة})2(، ولأجل ذلك 
كان���ت مرتبة الإن�سان فوق �سائ���ر املراتب الأخرى م���ن املخلوقات {َوَلَقْد 
َباِت  يِّ ���َن الطَّ ْمَن���ا َبِن���ي اآَدَم َوَحَمْلَناُه���ْم يِف اْل���رَبِّ َواْلَبْح���ِر َوَرَزْقَناُه���م مِّ َكرَّ
ي���اًل})3(، ومل يكن هذا التكرمي  ���ْن َخَلْقَنا َتْف�سِ َّ ْلَناُه���ْم َعَلى َكِثرٍي ممِّ َوَف�سَّ
اإّل لأْن ياأخ���ذ الإن�س���ان دوره املر�سوم ل���ه يف حتّمل م�سوؤولّي���ة اإدارة �سوؤون 
احلي���اة الدنيوّي���ة وفًق���ا للمعاي���ري والِقيم ال�سماوّي���ة التي اأم���ره اهلل بها، 
ْر�ِض  َماَواِت َوالأَ َن���ا الأََماَنَة َعَلى ال�سَّ ا َعَر�سْ وحّمل���ه م�سوؤولّية العمل بها {اإِنَّ
ُه َكاَن َظُلوًما  ن�َساُن اإِنَّ ن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها الإِ َب���اِل َفاأََبنْيَ اأَ َواجْلِ
َجُه���وًل})4(، وهذه الّنظرة الإ�سالمّية لالإن�سان تختلف عن الّنظرة املادّية 
التي ر�سمتها الفل�سفة الو�سعّية لوجود الإن�سان، حيث اإّنها اعتربته واحًدا 

)1( العنكبوت: 64.
)2( البقرة: 30.

)3( الإ�سراء: 70.
)4( الأحزاب: 72.
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م���ن احليوانات املتط���ّورة ن�سبيًّا وال���ذي تتحّكم يف ت�سرفات���ه الكثري من 
ة ل �ساأن  الغرائ���ز والدواف���ع اجلن�سّية والقت�سادّية، وما ه���و اإّل اآلة م�سريَّ

لها، ول اختيار.

ول �س���ّك يف اأّن ه���ذه الّنظرة ال�سلبّية لالإن�س���ان ذات تاأثرٍي كبرٍي يف 
�سلوك���ه وتعامله مع الأ�سياء، ومع اأبن���اء نوعه مّما يعني اأْن يرتك له حرّية 
التنفي����ض ع���ن غرائزه وميول���ه واإعطائه ح���ّق اإ�سباعها ب�سكٍل ي���وؤّدي اإىل 

حتطيم ذاته و�سخ�سّيته الإن�سانّية.

 مّما تق���ّدم يّت�سح لنا كيف اأّن النظ���رة الإ�سالمّية للحياة ب�سكلها 
ة لالإن�سان باعتب���اره فاعاًل خمتاًرا له  الرحيب الوا�س���ع، والنظرة اخلا�سّ
دوٌر مر�سوٌم يف هذه احلياة الدنيا - كّل ذلك يجعل من حياة هذا الإن�سان 
حي���اة مفعمة بالوّد، واملحّبة، والأخ���ّوة، ونكران الّذات، والقناعة، والزهد 
- مّما يحفظ لالإن�سان توازنه، واعتداله، وعدم اإفراطه يف اإ�سباع غرائزه 
مّما يوؤّدي لنتائج عك�سّية يكون لها م�ساوئ على الإن�سان �سحيًّا، واأخالقيًّا، 
���ا - وق���د �سلك يف �سبي���ل ذلك طرًقا عديدة منه���ا التزهيد يف  واقت�ساديًّ
احلي���اة الدنيا، ل على نحو الإعرا�ض التام عنه���ا، والتجّرد عن ملذاتها، 
ف���اإّن ذلك مّما يتعار�ض مع نظرة الإ�س���الم للحياة {َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك اهلُل 
ْنَي���ا})1(، {َوَلالآِخَرُة َخرْيٌ لََّك ِمَن  يَبَك ِمَن الدُّ اَر الآِخ���َرَة َول َتن�َض َن�سِ الدَّ
�َس���اء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي  َهَواِت ِمَن النِّ ا�ِض ُحبُّ ال�سَّ ���َن ِللنَّ الأوىَل})2(، {ُزيِّ

)1( الق�س�ض: 77.
)2( ال�سحى: 4.
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َمِة َوالأَْنَعاِم})1(. ْيِل امْلُ�َسوَّ ِة َواخْلَ َهِب َواْلِف�سَّ املَُقنَطَرِة ِمَن الذَّ

وهك���ذا يّت�س���ح اأّن النظ���رة الإ�سالمّية للحياة هي نظ���رة متكافئة 
ومتوازنة تاأخذ بعني العتبار اأّن هناك حياة دنيا وحياة اأخرى، وينجّر اأثر 
ذلك يف نف�سّية الإن�سان املوؤمن الذي يرى اأّن دور الإن�سان يجب اأْن يح�سر 
يف قيام���ه مب���ا ُير�س���ي اهلل �سبحانه، واأّن���ه فّعال ذو �س���اأٍن يف هذا الوجود 
واأّن علي���ه اأْن ي�سع���ى يف هذا ال�سبيل، ولهذه الغاية {َي���ا اأَيَُّها الإِن�َساُن اإِنََّك 
ة التي يغر�سها  َك َكْدًحا َفُمالِقيِه})2(، وبهذه الّروحّية اخلا�سّ َكاِدٌح اإِىَل َربِّ
الإ�سالم يف نفو�ض اأبنائه ل يبقى املوت �سبًحا خُميًفا يهّدد حياة الإن�سان، 
ويقطع عليه ملّذاته و�سهواته الدنيوّية كما يعتقدها املادّيون - بل اإّن املوت 
نهاي���ة مرحلٍة معّين���ة من حياة الإن�س���ان، وبداية مرحلٍة اأخ���رى له - واأّن 
م�س���ي هذه احلياة الثانية من �سع���ادٍة اأو �سقاٍء يتوّقف على الإن�سان نف�سه 
ا َيَرُه، َوَمن َيْعَمْل  ٍة َخرْيً فيما يقّدمه يف حياته الدنيا {َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه})3(. ٍة �َسرًّ ِمْثَقاَل َذرَّ

م�سوؤولياّة خلفة اهلل تعاىل يف الأر�ض
وله���ذا ف���اإّن احلياة ل يبق���ى لها معن���ى اإذا كانت ت�س���ري على غري 
م���ا اأراده اهلل �سبحان���ه، وي�سبح تغيريها اأم���ًرا لزًم���ا، وواجًبا على هذا 
الإن�س���ان املوؤم���ن الّر�س���ايل الذي يتحّم���ل م�سوؤولّية خالف���ة اهلل تعاىل يف 

)1( اآل عمران: 14.
)2( الن�سقاق: 6.

)3( الزلزلة: 7.
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الأر����ض، ويك���ون اأداة لذل���ك التغي���ري حتى ل���و كّلف���ه حيات���ه، اإذ ل قيمة 
للحي���اة اإزاء املب���ادئ الت���ي ينا�سل م���ن اأجله���ا، ويقّدم روحه ف���داء لها، 
فه���و بتقدمي���ه لنف�س���ه ل يعن���ي يف اعتق���اده الق�س���اء على حيات���ه واإنهاء 
وج���وده، ب���ل يعن���ي ذل���ك اأْن يفتح لنف�س���ه حياة خال���دة بج���وار ال�سهداء 
���ن  وال�سّديق���ني وح�س���ن اأولئ���ك رفيًق���ا، ول�س���ان حال���ه يق�������ول: {ُق���ل لَّ
ِمُنوَن})1( . ِل امْلُوؤْ يَبَن���ا اإِلَّ َم���ا َكَتَب اهلُل َلَنا ُهَو َمْوَلَنا َوَعَل���ى اهلِل َفْلَيَتَوكَّ ُي�سِ

هادة  رالإ�سلمياّ للحياة واملوت وال�ساّ الت�سواّ
ر لنا موقف الإمام احل�س���ني ÷  وهو نوذج فريد  وه���ذا م���ا يف�سِّ
يف الت�سحي���ة والفداء للمبداأ والعقيدة التي ب���رز للدفاع عنها م�سّحًيا يف 
ذل���ك بنف�س���ه، وموطًنا عل���ى �سفك دمه وهو ع���امٌل مب�س���ريه، اإّل اأّنه كما 
كان يق���ول ÷ : )ف���اإيّن ل اأرى امل���وت اإّل �سعادًة واحلياة م���ع الظاملني اإّل 
برًم���ا()2(، وقول���ه امل�سهور: )َم���ن حلق بي ا�ست�سهد، وم���ن تخّلف عّنى مل 
يبل���غ الفت���ح()3(، كّل ذل���ك يظهر لنا ع���دم اخل�سية من امل���وت، لأّنه على 
يقني م���ن م�سريه، ومعرفة بعاقبته، وهذا هو الت�س���ّور الإ�سالمّي للحياة 
وامل���وت وال�ّسه���ادة يف �سبي���ل اهلل، وه���و ت�س���ّور يناق����ض كّل الت�س���ورات 
املاّدي���ة الأخ���رى والتي ت���رى اأّن احلياة لي�ست �سوى ه���ذه احلياة الدنيا - 
وي���رى يف املوت نهاية حتمّية للحياة الإن�سانّي���ة وق�ساء عليها، واإنهاء لها، 

)1( التوبة: 51.
)2( ابن نا احللي: مثري الأحزان: 32، املطبعة احليدرية - النجف الأ�سرف.

)3( امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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واأّن ال�ّسه���ادة كامل���وت يف معناها، فهي اإذن تفقد الغاي���ة النبيلة التي من 
اأجله���ا يق���ّدم الإن�سان نف�سه قرباًن���ا - بينما هي يف نظ���ر الإ�سالم درجة 
عالي���ة يناله���ا الف���رد امل�سلم املجاه���د يف �سبي���ل اهلل جتعل���ه يف م�ساف 
ال�ّسه���داء، والأنبي���اء، وال�سّديق���ني، وجتعل امل���وت بالن�سب���ة اإليهم حياة 
ِذيَن ُقِتُلوْا يِف �َسِبي���ِل اهلل اأَْمَواًتا َبْل  �َسَبَّ الَّ اأخ���رى عند اهلل تع���اىل {َوَل حَتْ
ِلِه َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن  ���اآ اآَتاُهُم اهلل ِمن َف�سْ ِهْم ُيْرَزُقوَن، َفِرِحنَي مِبَ اأَْحَي���اٌء ِعنَد َربِّ
ْن َخْلِفِه���ْم اأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن})1(.     ِذي���َن مَلْ َيْلَحُقوْا ِبِهم مِّ ِبالَّ

)1( اآل عمران: 169 - 170.
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بين صلح الحسن.. وثورة الحسين1

اختلف الباحثون من غري ال�سيعة يف مقام تقييم ثورة احل�سني÷  
وا�ستخال����ض نتائجه���ا، فه���م بني م���ن ُيلقي الل���وم والعتاب عل���ى الإمام 
احل�سني÷  حي���ث اإّنه مل ميّد يده لبيعة يزيد كما فعل اأخوه احل�سن÷  
م���ن قبل���ه وُينهي الن���زاع، ويحفظ وحدة الكلم���ة، واآخرون م���ن املوؤّرخني 
والكّت���اب ي���رى العك����ض واأّن ما قام ب���ه الإمام احل�سني ÷  م���ن ثورٍة يف 
وجه يزي���د اإّنا يعك�ض موقفه املعاِر�ض منذ اأْن �سالح الإمام احل�سن ÷  
معاوي���ة، فهو وح�سب ما يّدعون مل يكن موافًق���ا على ذلك ال�سلح بل كان 
ا، لأّن ال�سلح وكما ي�سّورونه عنه ميثِّل نحًوا من اخلنوع والت�سليم،  معرت�سً
ويرج���ع اإىل اختالف وجهتي الّنظر بين���ه وبني اأخيه الإمام احل�سن ÷ ، 
وم���زاج كّل منهم���ا حيث ادع���وا زوًرا وبهتاًنا اأّن الإم���ام احل�سن ÷  كان 

�ساحب ِدعة، ويحّب العافية دون اأْن يعنيه �سيئ من اأمور امل�سلمني.

والواق���ع، وبغ�ض الّنظ���ر عّما نعتقده من ع�سم���ة كّل من الإمامني 
ا ُيِريُد اهلل  َ ال�سبطني  1  والتي ن�ّض عليها القراآن يف اآية التطهري: {اإِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا})1(، وما قاله الّنبّي  ْج�َض اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ِلُيْذِه���َب َعنُكُم الرِّ
هما واأّنهما من العرتة الطاهرة التي هي ِعدل الكتاب  حمم���د4  يف حقِّ
الك���رمي، واأّنهما ل يفرتقان عنه اأبًدا، واأّن الأّمة مدعوة للتم�سك بهما كما 
هو ن�ّض حديث الثقلني املروي بطرٍق �سحيحة عند امل�سلمني، وكذلك ن�ّض 

)1( الأحزاب: 33.
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الّنب���ّي 4 القائ���ل: )احل�سن واحل�سني اإمامان قام���ا، اأو قعدا()1( مّما 
ي���دّل ودون اأدنى �سكٍّ على �سّحة ت�سّرف كّل منهما، و�سرعّية الدور الذي 

يقومان به.

ة ل�سلح الإمام احل�سن ÷  رات املو�سوعياّ املرباّ
اأقول - مع الغ�ّض عن هذا كله - مبنطق الواقع والتاريخ: اإّن الإمام 
ا  احل�س���ن ÷  مل يك���ن ليمّد يده لل�سلح مع معاوية رغب���ًة يف ال�سلح وحبًّ
عة، بل كان ن���زوًل عند مقت�سى الوقائ���ع املو�سوعّية،  للعافي���ة واإيث���اًرا للدِّ
واإيث���اًرا للم�سلح���ة الإ�سالمّية العلي���ا حفًظا لكيان امل�سلم���ني من ترّب�ض 
اأعدائهم الكافرين الذين حاولوا اأْن ي�ستغلِّوا الفر�سة لالإغارة على الثغور 
الإ�سالمّي���ة، وتهديد امل�سلمني، وكذلك حقًنا لدم���اء امل�سلمني التي اأُريقت 
بفعل ه���ذه النزاعات الداخلّية التي ابتلي به���ا امل�سلمون ردًحا من الّزمن 
اأج���ّج نريانها زم���رة من املغامري���ن واحلانقني مّمن جعل���وا من الإ�سالم 
لون -ع���ن طريقه - اإىل حتقيق غايته���م واأهدافهم للو�سول  ذريع���ة يتو�سّ
اإىل ال�سلط���ة، وال�ستئث���ار باحلكم بعد اأْن اأ�سبح احلك���م القوّي يف يد َمن 
اأراد الو�س���ول اإلي���ه عن طري���ق القّوة اأحياًن���ا، وطريق اخل���داع والّت�سليل 

اأحياًنا اأخرى.

لذل���ك فاإّن الإمام احل�سن ÷  م���ا اإْن ت�سّلم زمام احلكم من بعد 

)1( ابن �سهر اآ�سوب: مناقب اآل اأبي طالب: 163/3، حتقيق: جلنة من اأ�ساتذة النجف الأ�سرف، 
مطبعة احليدرية - النجف الأ�سرف.
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مقت���ل اأبيه اأمري املوؤمنني ÷  ومبايعته خليف���ًة على امل�سلمني حتى قامت 
يف وجه���ه املتاع���ب وامل�ساكل التي ما زال يثريها معاوي���ة واأتباعه من اأهل 
ال�ّسام مّمن جّندهم معاوية بالأموال، ورّباهم طيلة ع�سرين �سنة ق�ساها 
والًي���ا عليهم من قبل اخللفاء، فاأ�سبحوا طوع اأمره ورهن اإ�سارته، وغر�ض 
يف اأذهانه���م الولء له باعتب���اره �ساحب احلّق ال�سرع���ّي يف املطالبة بدم 
عثمان، واأّنه ي�سعى لأجل الق�سا�ض من قتلته، وا�ستطاع بدهائه ومكره اأْن 
ه احلقائق، وي�سيع يف الأو�ساط التهامات لالإمام عليٍّ ÷ ، واأ�سحابه  مُيوِّ

بتدبري الثورة على عثمان. 

ويف الوقت نف�سه مل يكن اجلي�ض الذي حتت اإمرة احل�سن  ÷  يف 
حالة ا�ستعداد، بل كانت الفو�سى �سائعة بني اأفراده، والفرقة والختالف 
ت�س���ود اأركانه، ومثل هذا اجلي�ض املوّزع الأه���واء، واملتعّدد الولء، والبعيد 
ع���ن الن�سب���اط مل يكن يف حالٍة توؤّهل���ه خلو�ض معرك���ٍة فا�سلٍة مع جي�ض 
معاوي���ة، وم���ع ذلك فق���د جّهز الإم���ام احل�سن ÷  هذا اجلي����ض، وقاده 
بنف�س���ه ملواجهة اأه���ل ال�ّس���ام اإّل اأّن اخليان���ة، وت�سّرب اأع���داد كبرية من 
اأف���راده وقّواده اإىل جانب معاوية بفعل الهداي���ا والأموال التي كان يبعثها 
ا اأْن حت�سل  معاوية اإىل اأعيان القبائل، وقادة اجلي�ض جعلت من ال�سهل جدًّ
الهزمية والن�سقاق بني �سفوفه، لذلك اآثر الإمام احل�سن ÷  اأْن يتخّلى 
ع���ن القيادة ال�سيا�سّية وفق �سروط �سرطها عل���ى معاوية، وقد كانت هذه 
ال�سروط كافية وحدها لو طبقت اأْن تعيد لالأّمة وحدتها، وحتفظ لها قوتها، 
وجتع���ل من معاوي���ة حاكًما رمزيًّا عل���ى امل�سلمني مبقت�س���ى الأمر الواقع.
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ولك���ّن الإمام احل�س���ن ÷  وهو يعلم اأّن معاوية مل يكن لينّفذ هذه 
نة،  ال�سروط، واأْن ي�سري ب�سرية ال�ساحلني، وي�سو�ض الأّمة ِوفق الكتاب وال�سُّ
اإّل اأّن���ه اأراد اأْن تعل���م الأّمة مبجموعه���ا هذه ال�سخ�سّي���ة، واأْن تظهر لهم 
الأه���داف احلقيقّية التي ي�سعى معاوية للو�سول اإليها وحتقيقها، ويدركوا 
اأّن معاوي���ة مل يك���ن يهّمه اأم���ر امل�سلمني، ول دينهم مبقدار م���ا كان يهّمه 
الت�سّلط عليه���م، والّتحكم يف رقابهم اإر�ساًء لغري���زة حّب ال�سيطرة التي 
كان���ت تدفعه، وحتقيًقا لأحالم الأموّيني يف الو�سول اإىل الواجهة والقيادة 
بع���د اأْن اأُق�سوا عنها بع���د انت�سار الإ�سالم، واإبع���اد الأمويني عن مراكز 

ال�سلطة العليا على يد الّنبّي 4.

وق���د ب���دت احلقيقة وا�سح���ة، وتك�ّسفت النوايا اخلبيث���ة التي كان 
ي�سمره���ا معاوية يف نف�س���ه، واأدرك امل�سلمون اأبعاد املوؤامرة التي خدعهم 
بها معاوية، وحتّركت يف نفو�سهم بوادر الثورة، واأظهروا ال�ستياء والتذّمر 
من �سيا�سة معاوية واأعوانه مّمن �سّلطهم على رقاب امل�سلمني اأمثال )زياد 
بن اأبيه( الذي اأحلق���ه بن�سبه خمالًفا بذلك ن�سو�ض ال�سريعة الإ�سالمّية 
التي تق�سي باأّن الولد للفرا�ض وللعاهر احلجر، ومل يتوّرع من قتل الّرجال 
ال�ساحلني مّمن �سدعوا باحلّق، واأمروا باملعروف، ونهوا عن املنكر اأمثال 
)حجر بن عدي، وعمرو بن احلمق اخلزاعي، ور�سيد الهجري(، وغريهم 

مّما اأثار مقتلهم نفو�ض املوؤمنني ا�ستنكاًرا لهذا العمل ال�سنيع.

ي م�ساعر امل�سلمني حينما فر�ض عليهم  وقد بلغ الأمر غايته يف حتدِّ
ودون ر�س���ا منهم مبايعة ابنه يزيد والًيا للعهد، وخليفة على امل�سلمني من 
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بعده �سارًبا بذلك املبادئ الإ�سالمّية يف اأ�سول احلكم.

وكان لهذا احل���دث وقع �سيِّئ يف نفو�ض قادة امل�سلمني، واأهل احلل 
ا، وا�ستنكاًرا وا�سًعا لهذه اخلطوة التي  والعق���د منهم مّما اأثار ا�ستياًء عامًّ

اأقدم عليها معاوية.

ويف مث���ل هذا اجل���ّو امل�سح���ون بالتوّتر والّتذمر م���ن قبل قطاعات 
عري�س���ة من امل�سلمني، وبع���د جرمية اغتيال الإم���ام احل�سن ÷  بال�سّم 
الذي دّبره معاوية انتدب جماعة من امل�سلمني ممّثلني لهم، وكتب اآخرون 
لالإم���ام احل�سني ÷  يعر�سون عليه البيع���ة ويعدونه بالوقوف اإىل جانبه 
ملقاومة معاوية اإّل اأّن الإمام احل�سني ÷  - وهو يدرك اأّن الوقت مل يحن 
بعد ل�سه���ر ال�سالح يف وجه الأمويني - طلب منهم النتظار والرتّيث حتى 

ميوت معاوية، وينتهي دوره.

ِم���ْن كّل ذلك جند اأّن �سلح احل�س���ن ÷  اإّنا كان اإجراًء مرحليًّا 
اقت�ست���ه الظ���روف ال�سيا�سّي���ة، كما اأّن موق���ف احل�س���ني ÷  بعد وفاته 
والتزام���ه ال�سك���وت اإّن���ا كان من اأجل انتظ���ار الفر�ض، وتهيئ���ة النفو�ض 
بحي���ث تنطلق بذاته���ا، وتتّح�س����ض م�سوؤولياتها الإ�سالمّي���ة، وتكون حركة 

احل�سني ÷  ومقاومته للحكم يف وقتها، وتعطي النتائج املرجّوة منها.

الإمام احل�سني ÷ يرف�ض البيعة ليزيد
وقد حانت هذه الفر�سة بعد وفاة معاوية مبا�سرة وتويلِّ ابنه يزيد 
عر����ض اخلالفة حيث اأر�سل على والي���ه يف املدينة يو�سيه باأخذ البيعة من 
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احل�س���ني بن علّي ÷ ، فما كان من الوايل املذكور اإّل اأْن ا�ستدعى الإمام 
ل  احل�سني ÷ ، وعر�ض عليه البيعة ليزيد، ولكّن الإمام احل�سني ÷  ف�سّ
اأْن يك���ون ذلك الطلب يف حم�س���ر جمٍع من اأعيان امل�سلم���ني، وكاأّنه يريد 
بذلك اأْن يك�سف اأمام جمهور امل�سلمني حقيقة موقفه جتاه يزيد وال�سلطة 
الأموّي���ة، واأغلب الظّن اأّنه كان يريد اأْن يذّكر الأّمة بالعهود واملواثيق التي 
الت���زم بها معاوية يف معاهدة ال�سلح م���ع الإمام احل�سن ÷  حيث تعّهد 
معاوي���ة مبوجب ال�سروط التي اأمالها الإم���ام احل�سن ÷  عليه اأْن يعيد 
اخلالفة اإىل احل�سن ÷ ، اأو اإىل احل�سني ÷  من بعده -اإذا تويّف هو -، 
واأّن اإ�سناد الأمر ليزيد بن معاوية يخالف ب�سراحة كاّفة العهود واملواثيق 
املتف���ق عليها، كما اأّنه خ���رق وا�سح ملا تعارف علي���ه امل�سلمون من اختيار 
اخلليف���ة من ب���ني اأ�سحاب الكفاءة واملكانة من علي���ة امل�سلمني، ومن اأهل 
احل���ّل والعقد، وتولية يزي���د تاأتي �سابقة خطرية يف ه���ذا اخل�سو�ض، اإّل 
اأّن راأ����ض الفتنة املع���روف وهو )مروان بن احلكم( ال���ذي كان جال�ًسا يف 
ذلك املح�سر - وهو معروف بعداوته وحقده لأهل البيت  2 - اأراد اأْن 
�س���ه على الإحلاح بطلب البيعة يف  يوؤّل���ب الوايل على احل�سني ÷ ، ويحرِّ
ته احل�سني ÷ ، ومعرفة  احلال من احل�سني ÷  ليزيد اإدراًكا منه ملا يبيِّ
من���ه حلقيق���ة موقفه، وي���درك اأّن الأمر قد يتطّور اإىل م���ا ل حُتمد عقباه 
بالن�سب���ة لبني اأمّي���ة، ورمّبا يكون نهاية حكمهم بع���د رف�ض احل�سني ÷  

العلنّي لبيعة يزيد، وهذا ما كان يخ�ساه!
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ومل يتمال���ك احل�سني ÷  من اأْن يظهر م���ا كان مكنوًنا يف نف�سه، 
ح بحقيقة راأيه، واأّنه لي�ض ذلك ال�سخ�ض الذي ُيعطي البيعة ليزيد  وي�س���رِّ

بن معاوية، فَمن هو يزيد؟!، وَمن هو احل�سني؟!

اإّن �س���رية يزيد وتاريخه ال�سخ�س���ّي ل يوؤّهله لَئن يتوىّل اأمر الأّمة، 
فه���و معروٌف م�سهوٌر بف�سقه، وفجوره، ولعب���ه باللعب واللهو، فكيف ميكن 

للح�سني ÷  اأْن يقبل باإ�سناد ولية اأمر امل�سلمني ملثل هذا الباغي؟!

اأ قي���ادة اأمر الأّمة   وب���اأّي مي���زاٍن ميكن اأْن ي�ستح���ق يزي���د اأْن يتبوَّ
الإ�سالمّية؟!

 ف���ال البيت الذي ينتم���ي اإليه هو بيت �س���رٍف ومكانٍة يف الإ�سالم، 
ب���ل اإّنه �سليل اأبي �سفيان املعروف بعدائ���ه ومناواأته لالإ�سالم منذ البداية 
حتى ا�ست�سلم خ�سيًة من ال�سيف بعد اأْن فتح اهلل على يد ر�سوله4 مّكة، 
ن قال لهم ر�سول اهلل4: )اذهبوا  فمن كان هذا جّده واأبوه معاوية ممَّ
فاأنت���م الطلقاء(، مث���ل هذه الأ�سرة ل ميكن اأْن تنج���ب ابًنا اإّل على ُبغ�ض 
الإ�س���الم والكراهية له، اإ�سافًة اإىل اأّن���ه ل �سابقة له يف الإ�سالم و�سهرته 
ب�سلوك���ه امل�سني، لذلك مل يخ����ضَ الإمام احل�سني ÷  م���ن اأْن ي�سرخ يف 
ا البيعة قائاًل: )اإّنا اأه���ل بيت الّنبّوة، ومعدن الّر�سالة،  وج���ه الوايل راف�سً
وخمتلف املالئكة بن���ا فتح اهلل، وبنا ختم اهلل، ويزيد رجٌل فا�سق، �سارب 

اخلمر، قاتل النف�ض املحّرمة، معلن بالف�سق، ومثلي ل ُيبايع مثله()1(. 

)1( ابن طاوو�ض: اللهوف يف قتلى الطفوف: 17، يف اأخذ البيعة ليزيد، الطبعة: الأوىل، اأنوار 
الهدى، قم - اإيران.

6-12-2010.indd   24 07/12/2010   12:45:02 �



25

اء
د نِّ

 ال
�ي

لّب�
÷ ُي

ن 
س��

حل
ا

القياُم بالثورة

كان خ���روج احل�س���ني ÷  يف وجه يزي���د من اأجل الّدي���ن لي�ض اإّل 
كم���ا �سمع وهو يق���ول: )...، واأيّن مل اأخرج اأ�سًرا، ول بط���ًرا، ول مف�سًدا، 
ي 4 اأُريد اأْن اآمر  ول ظاملً���ا، واإّنا خرجت لطلب الإ�سالح يف اأّم���ة جدِّ
باملعروف، واأنهى عن املنكر()1(، واحل�سني ÷  اإماٌم �سواء بايعه الّنا�ض، 
اأو مل يبايع���وه، فه���و اإماٌم مفرت����ض الطاعة، ولي�ض لالأّمة �س���اأٌن يف تعيينه 
واختي���اره، فقد اخت���اره اهلل �سبحان���ه ور�سوله 4 له���ذا املن�سب، واإّن 
مطالبته باخلالفة جاءت لتعربِّ عن �سرورة ا�ستالمه مل�سوؤولّيته ال�سيا�سّية، 
وقيام���ه بوظيفته ال�سرعّية، وهو حني يكون بعيًدا ع���ن ال�سلطة، فهو اإماٌم 
���ا، والواجب على الأّمة اأْن توّليه زمام اأمورها، وت�سّلمه قيادتها، ومتى  اأي�سً
رت يف القيام بواجبها املفرو�ض، وع�ست اأمر  ما تخّلت عن ذلك فقد ق�سّ

رّبها �سبحانه، ونبّيها4.

فالإم���ام احل�س���ني ÷  حينما ثار على يزي���د مل يكن لفر�ض تويل 
ال�سلط���ة، ف���اإّن ال�سلطة ال�سرعّية هي له حتى ول���و اغت�سبها غرُيه بالقوة، 
فهو اإّنا ثار من اأجل كرامة الّدين التي اأهينت بتولية يزيد على امل�سلمني، 
وَم���ن هو يزيد اإّنه لعب ال�سطرجن، �سارب اخلمر!، ومثل احل�سني ÷  ل 

البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .329/44 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )1(
موؤ�ّس�سة الوفاء، بريوت - لبنان.

�صرية ال�صهيد ال�صيد حممد باقر ال�صدر9
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يباي���ع يزيد، فق���د امتنع احل�سني ÷  عن بيعته قياًم���ا بواجبه ال�سرعّي، 
وثار يف وجه���ه حينما حاولت ال�سلطة اإجباره على البيعة واخل�سوع حلكم 

الطاغية يزيد.

فل���م تكن ثورة احل�س���ني ÷  اإلقاء له يف الّتهلك���ة كما يقول بع�ض 
املوؤرخ���ني مبقدار ما كانت دفاًعا ع���ن الإ�سالم وحفًظا للكيان، اإذ راأى اأّن 
وجود الإ�سالم ك�سريعة يتوّقف على اإراقة دمه الّطاهر )اإْن كان دين حممٍد 
مل ي�ستق���م اإّل بقتلي يا �سي���وف خذيني)1((، فرّوى بدم���ه الّطاهر �سجرة 
الإ�س���الم التي اأو�سكت على الّذبول، تلك ال�سجرة التي بذرها الّنبّي4، 
ورعاه���ا عل���يٌّ ÷ ، واحل�سن ÷  وحاول بنو اأمّي���ة ا�ستئ�سالها، فرّواها 

احل�سني ÷  بدمه الطاهر.

وقي���ام احل�س���ني ÷  بثورت���ه �سّد يزي���د ل يناف�ي �سل������ح الإم��ام 
ا  احل�س���ن ÷  ملعاوي���ة، فكم���ا ذك���رُت اأّن الإمام���ة مقت�سية فيهم���ا ن�سًّ
واختي���اًرا ِمن اهلل تعاىل ور�سول���ه4: )احل�سن واحل�سني اإمامان قاما، 

اأو قعدا()2(.

فاحل�سن ÷  هو الإمام قبل ال�سلح وبعد ال�سلح، اإذ مل يتخلَّ عن 
الإمام���ة، واإّنا اعت���زل امل�سوؤولّية ال�سيا�سّية ِحفاًظ���ا على وحدة الإ�سالم، 
ومل يك���ن هن���اك منافاة، ف���اإّن الظ���روف التي دعت الإم���ام احل�سن ÷  

)1( اأعيان ال�سيعة 1: 581، اعترب هذه اجلملة ل�سان حال، فيما اعتربها كتاب تراث كربالء: 
86 �سعًرا لل�سيخ حم�سن اأبو احلب )املتوفى �سنة 1305 ه �(.

)2( ابن �سهر اآ�سوب: مناقب اآل اأبي طالب: 163/3، حتقيق: جلنة من اأ�ساتذة النجف الأ�سرف، 
مطبعة احليدرية - النجف الأ�سرف.
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لل�سل���ح هي غري الظ���روف التي دع���ت الإمام احل�س���ني ÷  على الثورة 
حي���ث كان احلكم املعا�سر لالإمام احل�سن ÷  يتظاهر بالإ�سالم �سكاًل، 
واأّما حكم يزيد، فهو تطوٌر خطرٌي يف حياة الأّمة، وانحراٌف عظيٌم يحتاج 
اإىل ت�سحيح، ولي�ض هناك من عالج لهذا النحراف اإّل اخلروج يف وجهه 

اإظهاًرا لالأّمة بعدم م�سروعّيته.

وقد كان لهذه الث���ورة نتائج خطرية ذكرها التاأريخ، فقد اأتت على 
الكي���ان الأم���وّي، فما هي اإّل �سنواُت حتى هلك يزي���د وتوىّل ِمن بعده ابنه 
معاوية الذي تخّلى عن ال�سلطة بعد اأْن اعرتف مبا قام به جّده، واأبوه من 

جرائم بحّق الإ�سالم، ويكفي ذلك دلياًل على اآثار الثورة احل�سينّية.

دور املراأة يف معركة كربلء
وقد كان للمراأة امل�سلمة دوٌر كبرٌي يف معركة كربالء جتّلى يف موقف 
(  3 ، والتي يرج���ع الف�سل اإليها واإىل الإمام  ال�سي���دة )زينب بنت عليٍّ
زي���ن العابدي���ن ÷  يف توعي���ة الراأي الع���ام الذي انهالت علي���ه اأكاذيب 

الّنظام احلاكم باأّن هوؤلء خوارج!  

فق���د اأو�سح���ت يف خطبه���ا ال�سارخة �س���واء يف جمل����ض الطاغية 
)ُعبي���د اهلل بن زي���اد( يف الكوفة، اأو يف جمل�ض يزي���د يف ال�سام انحراف 
احلكم، وخروجه عن الإ�سالم مّما اأثار يف الّنا�ض روح الثورة على ال�سلطة 
احلاكم���ة، فهّزت بخطبها م�ساع���ر الّنا�ض حتى اأّدى الأم���ر باأْن تعقد اأول 

جمل�ض للعزاء على احل�سني يف بيت يزيد نف�سه!! 
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ملاذا مل يرْث  الإمام احل�سني ÷ يف وجه معاوية؟!
ف���اإذا كانت هكذا نتائج حتّققت نتيجة لث���ورة الإمام احل�سني ÷  

بوجه يزيد، فلماذا مل يرْث يف وجه معاوية قبل ذلك ؟! 

اأً  مل ي���رْث احل�س���ني ÷  يف عهد معاوي���ة، لأّن املجتم���ع مل يكن مهيَّ
للث���ورة، وكان هذا ال�سب���ب ذاته الذي دفع باحل�س���ن ÷  اإىل اأْن ُي�سالح 
معاوية بعد ما تبنّي له عقم حماولة املعني يف ال�سراع ولول ذلك ملا �سالح 

احل�سن ÷  معاوية، وملا قعد احل�سني ÷  عن الثورة على معاوية.

تهيئة املجتمع للثورة
وق���د اأ�ساف هذا ال�سلح �سبًبا اآخ���ًرا منع احل�سني ÷  من الثورة 
عل���ى معاوية الذي كانت �سخ�سّيت���ه عاماًل يف جعل الثورة عليه عماًل غري 
ئا  م�سمون الّنجاح، ولذا كان ل بّد للح�سن ÷  واحل�سني ÷  من اأْن يهيِّ

هذا املجتمع للثورة، واأْن يعّداه لها. 

وق���د م�ست الّدعوة للثورة على احلك���م الأموّي تنت�سر بنجاح طيلة 
عه���د معاوية، وجت���د غذاَءها يف ظل���م معاوية، وجوره، وبع���ده عن متثيل 
احلك���م الإ�سالم���ّي ال�سحيح حتى انته���ى الأمر اإىل ه���ذا النجاح الكبري 
ال���ذي اأوج���زه الدكتور طه ح�س���ني يف هذه الكلمات: )وم���ات معاوية حني 
مات وكثرٌي من النا�ض وعاّمة اأهل العراق - بنوٍع خا�ض - يرون بغ�ض بني 

اأمّية، وحّب اأهل البيت ديًنا لأنف�سهم()1(. 

)1( الدكتور طه ح�سني: علي وبنوه: �ض 295.
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اأّم���ا يزي���د، فكان على ال�س���ّد مع اأبي���ه يف كّل م���ا كان يح����ول بني 
احل�س���ني ÷  وبني الثورة على اأبيه، فلق���د كان يزيد من اأبعد النا�ض عن 
ًرا، �سطحّي  ي، كان اإن�ساًنا �سغ���رَي العقل، مته���وِّ احل���ذر واحليطة وال���رتوِّ
التفكري، ول يهّم ب�سيٍئ اإّل ركبه، واأ�سلوبه يف معاجلة امل�ساكل التي واجهته 
خ���الل حكمه يعّزز وجه���ة الّنظر هذه كاأ�سلوب���ه يف معاجلة ثورة احل�سني 
÷ ، واأ�سلوبه يف معاجلة ثورة اأهل املدينة، واأ�سلوبه يف معاجلة ثورة ابن 

الزبري.

خون عن حياته العاطفّية  وتدّل بع�ض املالحظات التي ذكرها املوؤرِّ
���َزق، والّته���ّور، وال�ستجابة ال�سريع���ة لالنفعال لي�س���ت اأموًرا  اأّن ه���ذا النَّ

عار�سة، بل هي �سمات اأ�سلّية يف �سخ�سّيته.

ون�س���اأة يزيد امل�سيحّية، اأو القريبة م���ن امل�سيحّية جعلته اأ�سعف ما 
يك���ون �سلًة بالعقيدة التي يحكم النا�ض با�سمها -اأعني الإ�سالم -، وحياة 
التحّل���ل التي عا�سه���ا قبل اأْن يلي احلك���م والن�سياق م���ع العاطفة، وتلبية 
كّل رغبات���ه كّل ذلك جعله عاجًزا عن التظاه���ر بالورع والتقوى، والتلّب�ض 
ِزقة  بلبا�ض الّدين بعد اأْن حكم امل�سلمني، هذا بالإ�سافة اإىل اأّن طبيعته النَّ
جعلته يجاهر اأمام الّنا�ض بارتكاب املحّرمات، وُيقارف الآثام، مّما عّرف 

النا�ض مبدى ُبعده عن ال�سالحية لتويّل من�سب اخلالفة. 

ثوا ثورة  وم���ن ثّم فلن يكون يف ُو�س���ع اأن�سار احلكم الأم���وّي اأْن يلوِّ
احل�سني ÷  اأمام الّراأي العام باأّنها ثورة يف �سبيل املُلك، لأّن العاّمة ترى 
اأّن مرّبرات هذه الثورة موجودة يف �سلوك يزيد نف�سه، هذا ال�ّسلوك الذي ل 
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ين على �سعيد، و�سيقبل الّنا�ض بال ترّدد تربير احل�سني ÷  يلتقي مع الدِّ
، واأن�ساره لثورتهم بحماية الّدين واإنقاذ امل�سلمني من جور الأمويني.

معاوية يحاول تقيد الإمام احل�سني ÷  ببيعة يزيد
وقد حاول معاوية اأْن يقّيد الإمام احل�سني ÷  ببيعة يزيد، وي�سمن 

على الأقل �سكوت الإمام احل�سني ÷  عن يزيد فلم يفز بطائل.

ويف ذلك يروي املوؤّرخون عّدة مواقف للح�سني ÷  مع معاوية حني 
اأخذ يعّد الأمر لبنه يزيد من بعده.

اأّم���ا موقف احل�سني ÷  من البيعة ليزيد، فاإّن املجتمع الإ�سالمّي 
ق���د اكت�سف ما فيه الكفاية من عورات احلكم الأموّي، وذاق طعم عذابه، 
فه وظلم���ه يف الأرزاق والكرامات حتى انزاحت عن  وخرب األواًن���ا من تع�سُّ

ب�سريته الغ�ساوة التي رانت عليها يف اأول عهد معاوية.

ي اأبيه، وحزمه، واحتياط���ه لالأمور، ومل  ومل يك���ن يزيد مبّثل ت���روِّ
يلت���زم اأ�سل���وب اأبي���ه يف الحتف���اظ بالغ�ساء الدين���ّي م�سدًل عل���ى اأفعاله 
وت�سّرفاته، ومل يكن بني احل�سن ÷  واحل�سني ÷  من جهة وبني يزيد 

من جهٍة اأخرى اأّي عهد، اأو ميثاق. 

د الطريق للثورة موت معاوية ميهاّ
وهكذا فقد انزاحت مبوت مبعاوية ووعى املجتمع الإ�سالمّي جميع 
الأ�سب���اب التي كانت حتول بني احل�سني ÷  وبني الثورة يف عهد معاوية، 
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وبدا الطريق اإىل الثورة على احلكم الأموّي ممهًدا اأمام احل�سني ÷ .

وقد جعل تلّهف يزيد على اأخذ البيعة له من كبار زعماء املعار�سة 
ل���ه وعلى راأ�سه���م احل�سني ÷  يف تتاب���ع الأحداث، فق���د كان اأكرب هّمه 
ح���ني اآل الأمر اإليه بعد م���وت اأبيه هو بيعة الّنفر الذي���ن اأبوا على معاوية 
بيع���ة يزيد، فكتب اإىل )الوليد بن عقبة(، واإىل املدينة كتاًبا يخربه مبوت 

معاوية، وكتاًبا اآخًرا يطلب فيه البيعة من احل�سني ÷ ، وغريه.

الإمام احل�سني ÷ يرف�ض البيعة ليزيد
ولك���ن احل�سني ÷  اأبلغ الوايل بعدم موافقت���ه على البيعة بقوله: 
)اأّيها الأمري: اإّنا اأهل بيت الّنبّوة، ومعدن الّر�سالة، وخمتلف املالئكة، بنا 
فت���ح اهلل، وبنا ختم اهلل، ويزيد رجٌل فا�س���ق، �سارب اخلمر، قاتل الّنف�ض 

املحّرمة، معلٌن بالف�سق، ومثلي ل ُيبايع مثله()1(.

به���ذه الكلم���ات اأعل���ن احل�س���ني ÷  ثورت���ه على احلك���م الأموّي 
الفا�س���د، وهو على علٍم مب���دى عنجهّيته، وجربوت���ه، وق�سوته يف موؤاخذة 
اخلارجني علي���ه، فقد مات معاوية وانق�سى العهد وامليثاق، واأ�سبح وجًها 
لوج���ٍه اأمام دوره التاريخ���ّي الذي يتحّتم عليه اأْن يعيه، واأّنه لعلى يقني من 
اأّن حك���م يزيد لن ياأخذ �سبغة ال�سرعّية ما دام هو مم�سًكا عن بيعته، اأّما 
اإذا بايعه، فاإّنه يكون قد اأك�سب الغّل اجلديد الذي طّوقت به الأّمة امل�سلمة 

)1( ابن طاوو�ض: اللهوف يف قتلى الطفوف: 17، يف اأخذ البيعة ليزيد، الطبعة: الأوىل، اأنوار 
الهدى، قم - ايران.
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�سفة قانونّية �سرعّية، وهذا �سيٌئ لن يفعله ÷ .

اإّن ثمة فرًقا عظيًما بني اأْن تكون الأّمة را�سخة حلكٍم ظامٍل ولكّنها 
تعل���م اأّنه حكم بغري حّق، واأّنه حكم يج���ب اأْن يزول، وبني اأْن تخ�سع الأّمة 

حلاكٍم ظامٍل، وترى اأّنه حكم �سرعّي ل بّد منه، ول يجوز تغيريه. 

   اإّن الأّمة يف احلالة الثانية ترى اأّن حياتها الّنف�سّية، واأّن الّت�سريد 
واجل���وع واحلرمان والّذل ه���و قدرها الذي ل مفّر لها منه، وهو م�سريها 
املحت���وم الذي ل بّد اأْن ت�سري اإليه، وحينئ���ٍذ يق�سي على كّل اأمٍل يف تغيري 
الأو�ساع، وحينئٍذ ي�سمحل كّل اأمٍل يف الثورة، وحينئٍذ تدعم الأّمة جالدها 
ب���دل اأْن تث���ور عليه، وحينئ���ٍذ ُي�س���ار اإىل الّر�سا مَبا هو كائ���ن بح�سبانه، 

وينبغي اأْن يكون.

اأّم���ا حني تخ�سع الأّمة، وه���ي تعلم اأّن احلاكم ل ح���ّق له، فحينئٍذ 
ا، وتبق���ى الثورة م�ستعل���ة يف النفو�ض،  ���ا ناب�سً يبق���ى الأم���ل يف التغيري حيًّ

وحينئٍذ يكون للثائرين جمال العمل، لأّن الرتبة معّدة للثورة.

  الإمام احل�سني ÷  ُيعلن الثورة  

وهك���ذا اأعل���ن احل�سني ÷  ثورت���ه بعد اأْن وجد الظ���روف املواتية 
للوقوف يف وجه ال�سلطة الغا�سمة حتى ولو كّلفه ذلك نف�سه وولده، فاإّن يف 

مقتله حياٌة لالإ�سالم الذي جاء به جّده الأعظم 4.

   وق���ام احل�سني ÷ ، وقاوم الطغيان م���ع الأ�ساو�ض من اأهل بيته 
و�سحابت���ه حيث �سرب املثل الأعلى يف الت�سحي���ة والفداء يف �سبيل احلّق 
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والدي���ن، ور�س���م للثائرين من بعده طريًقا معّب���ًدا ي�سلكونه يف الثورة على 
كّل ظ���امٍل م�ستب���د، واأوقد يف نفو�ض املوؤمنني روح التف���اين يف �سبيل الّدين 
بالّروح واملال والولد، فاإّن مكانة الّدين فوق كّل اعتبار، ول حياة لالأّمة التي 
ل دي���ن له���ا، ول كرامة لالأّمة التي ل تتم�ّسك بدينه���ا، فالعّزة، والكرامة، 
والتقّدم ه���و بالتم�ّسك باأهداف الّدي���ن، والّتحّلي والّتمّث���ل باأحكامه التي 

نا�سل وجاهد من اأجلها الإمام احل�سني ÷ .
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أهداف الثورة الحسينّية

ل�����و جئن���ا ن�ستجل���ي الأه���داف الت���ي م������ن اأجل�����ها ث��������ار الإم�ام 
احل�س���ني ÷، ومل يباي���ع ليزيد بن معاوي���ة لوجدنا اأّن اأه���ّم هدٍف ك�ان 
ي�سع���ى الإم�ام احل�سني ÷  اإىل حتقيق���ه اإّنا هو تبّنيه الأّمة، واإيقاظها، 
وحتميله���ا امل�سوؤولّية يف مقاومة الظلم واجل���ور، واإزاحة الطغيان واملنكر،  
ذل���ك لأّن الأّم���ة كّل الأّم���ة تتحّم���ل م�سوؤولّية م���ا يفعله حّكامه���ا من جور 
وا�ستب���داد وت�سّلط وطغيان، لأّنها هي الت���ي �سمحت لهوؤلء بتويلِّ �سوؤونها، 
وجعلت يف اأيديهم اأزّمة اأمورها، فهي بالتايل امل�سوؤولة عّما يجنيه هوؤلء.

فكاأّن الإ�سالم قد عّرف الأّم���ة بدورها الّر�سايّل الذي يجب عليها 
القي���ام ب���ه، وهو طاع���ة اهلل �سبحانه، ور�سول���ه4، واأولي���اء الأمر بعد 
���الة وال�ّسالم(؛ لياأخذوا بها نحو اخلري وال�سالح،  الّر�سول )عليهم ال�سّ
ونحو �سع���ادة الدنيا والآخ���رة، ولكّن الأّمة حني ر�س���ت بتولية الأمر لغري 
اأهله الذين اأّهلهم اهلل تعاىل لهذا الأمر تكون قد جنت على نف�سها، يقول 
الإم���ام احل�س���ني ÷ : )وكّنا اأهل���ه، واأولياءه، واأو�سي���اءه، وورثته، واأحّق 
النا�ض مبقامه يف الّنا����ض، فا�ستاأثر علينا قومنا بذلك، فر�سينا، وكرهنا 
الفرق���ة، واأحببنا العافية، ونحن نعلم اأّنا اأحّق بذلك احلّق امل�ستحق علينا 

مّمن توله()1(. 

ومل يك���ن �سكوت الأئّم���ة  2  عن حّقه���م، واملطالبة مبن�سبهم 
)1( الطربي: تاريخ الطربي: 226/4، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان.
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���ا منه���م عن حّقهم، وقبوًل مب���ا �سار اإليه اأمر الأّم���ة، واإّنا كانوا  اإعرا�سً
ينتظرون ِمن الأّمة اأْن ت�ستيقظ، وُتعيد احلّق اإىل اأهله، ولكّن الأمر متادى 
بالأّم���ة اإىل احل���ّد الذي و�سلت اإليه احلال الذي �سم���ح بتقّلد �سخ�ضٍ من 
رع���اع الأّمة، واأراذلها �س���وؤون امل�سلمني مّما يعني اأّن احلال قد و�سلت اإىل 
نة قد اأميتت،  درجٍة ل ميك���ن ال�سكوت عليها، ول الّتغا�سي عنها، فاإّن ال�سُّ
وكم���ا قال الإمام احل�س���ني ÷ ، بل و�سل الأم���ر اإىل اأْن ُطلب من الإمام 
احل�س���ني ÷ ، وهو �سب���ط ر�سول اهلل4، و�سّيد �سب���اب اأهل اجلّنة اأْن 
ُيباي���ع يزيد، واأْن يعرتف ب�سرعّية حكم���ه، وهذا ما رف�سه الإمام احل�سني 
÷  اأ�س���ّد الّرف����ض، وقاوم���ه اأ�سّد املقاوم���ة: )اأّيها الأمري، اإّن���ا اأهل بيت 
الّنب���ّوة، ومع���دن الّر�سالة، وخمتلف املالئكة بنا فت���ح اهلل، وبنا ختم اهلل، 
ويزي���د رجل فا�سق، �سارب اخلمر، قات���ل النف�ض املحّرمة، معلن بالف�سق، 
ومثل���ي ل ُيبايع مثله، ولكن ن�سب���ح وت�سبحون، وننظر وتنظرون اأّينا اأحّق 

باخلالفة، والبيعة()1(

وهك���ذا يتجّلى لن���ا اأّن احل�سني ÷  بع���د اأْن و�سل احلال اإىل هذه 
الدرج���ة الت���ي ل ُتط���اق، ول تقبل امل�ساوم���ة، اأعلن الث���ورة، اإذ كيف يقبل 
احل�س���ني ÷  ب���اأْن ُيذعن، ويبايع يزي���د بن معاوية، وه���ل معنى ذلك اإّل 
الق�س���اء عل���ى الإ�س���الم، وحمو اآثاره لذل���ك قال ÷  عندم���ا اأ�سار عليه 
)م���روان ب���ن احلكم( مببايعة يزي���د: )اإّن���ا هلل واإّنا اإلي���ه راجعون، وعلى 

)1( ابن طاوو�ض: اللهوف يف قتلى الطفوف: 17، يف اأخذ البيعة ليزيد، الطبعة: الأوىل، اأنوار 
الهدى، قم – ايران.
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الإ�س���الم ال�ّس���الم اإذ قد ُبليت الأّم���ة براٍع مثل يزيد، ولق���د �سمعت جّدي 
ر�سول اهلل 4 يقول اخلالفة حمّرمة على اأبى �سفيان()1(.

فالواج���ب الإ�سالمّي هو الذي دفع الإمام احل�سني ÷  اإىل رف�ض 
البيع���ة، بل ومل يكتِف بهذا املوقف الذي يكّلف���ه حياته ثمًنا لهذا الّرف�ض، 
اإذ اأّن النتيج���ة املعروف���ة �سلًف���ا لهذا املوق���ف هو القتل، وي�س���ري اإىل ذلك 
يف خطبت���ه امل�سه���ورة والت���ي خطبها عن���د عزمه على اخل���روج من مكة: 
)ُخ���ّط املوت عل���ى ولد اآدم خمّط الق���الدة على جيد الفت���اة، وما اأولهني 
اإىل اأ�س���اليف ا�ستياق يعقوب اإىل يو�سف، وِخ���ري يل م�سرٌع اأنا لقيه كاأيّن 
باأو�س���ايل تقّطعها ع�سالن الفلوات بني النواوي����ض وكربالء، فيمالأَن مّنى 
اأكرا�ًس���ا جوًفا، واأجرب���ًة �سغًبا ل حمي�ض عن يوٍم ُخ���طَّ بالقلم ر�سى اهلل 

ر�سانا اأهل البيت ن�سرب على بالئه، ويوّفينا اأجور ال�سابرين...()2(.

واحل�س���ني ÷  مع علمه بهذا امل�سري املحت���وم لكن ذلك ل مينعه 
من اخل���روج، واإظهار عدم الّر�سا، والأمر باملع���روف والّنهي عن املنكر، 
ق���ال ÷ : )اإيّن مل اأخ���رج اأ�سًرا، ول بط���ًرا، ول مف�س���ًدا، ول ظاملًا واإّنا 
خرجت لطلب الإ�سالح يف اأّمة جّدي 4 اأريد اأْن اآمر باملعروف، واأنهى 
عن املنكر، واأ�سري ب�سرية جّدي 4، واأبي علّي بن اأبي طالب، فَمن قبلني 
بقبول احلّق، فاهلل اأوىل باحلّق، وَمن رّد علّي هذا اأ�سرب حتى يق�سي اهلل 

)1( ابن طاوو�ض: اللهوف يف قتلى الطفوف: 17، يف اأخذ البيعة ليزيد، الطبعة: الأوىل، اأنوار 
الهدى، قم - ايران.

)2( ابن نا احللي: مثري الأحزان: 29، املطبعة احليدرية - النجف الأ�سرف.
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بيني وبني القوم باحلّق، وهو خري احلاكمني..()1(.

    

)1( املجل�سي: بحار الأنوار: 329/44. الطبعة الثانية، حتقيق: حممد الباقر البهبودي، موؤ�ّس�سة 
الوفاء،  بريوت - لبنان.
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ي النداء الحسين ÷  يلبِّ

اأظه���ر الإمام احل�س���ني ÷  ال�ستجابة لأهل الكوف���ة الذين كتبوا 
اإلي���ه يدعونه للمجيئ اإليه���م، ويعاهدونه على ال�س���ري معه وحتت قيادته، 
ويوؤّك���دون اأّنه���م نزع���وا الطاعة وال���ولء لبن���ي اأمّية، واأّنه���م ل يح�سرون 

اجلماعة، ول يقابلون الوايل.

ولكّن الإمام احل�سني ÷  وقد خرب اأهل الكوفة، وعرف اأو�ساعها، 
وطبقات الّنا�ض فيها، مل يكن لي�سارع اإىل اخلروج اإىل الكوفة ما مل يتاأّكد 
من �سدق نواياه���م، ومقدار ا�ستعدادهم، اإ�ساف���ة اإىل الرتّيث والنتظار 
ال���ذي يج���ب يف مثل ه���ذه الأحوال، وق���د اأ�سار علي���ه جماعة م���ن اأعيان 
ال�سحاب���ة بعدم اخل���روج اإىل الكوفة ملواق���ف اأهلها ال�سابق���ة من الإمام 
عل���ي÷ ، والإم���ام احل�سن ÷  وخ���ذلن اأهل الكوفة لهم���ا، وقد كانت 
حتذي���رات ه���وؤلء مبنّية على معرفته���م باأحوال اأهل ه���ذه املنطقة، وهم 
معروفون بتقّلب الآراء، وكرثة الّنزعات والأحزاب، ومتّردهم على الولة، 
ورمّب���ا يع���زى ذلك اإىل طبيع���ة هذه املنطق���ة التي كانت موط���ن ح�سارة 
�سابق���ة، وكان���ت خا�سعة للفر�ض قب���ل دخولها الإ�س���الم، فامتزجت فيها 
الثقاف���ات املختلفة، وتاأثر العرب الذين هاج���روا اإليها، ونزحوا اإليها بعد 
الفتح الإ�سالمّي تلك العادات مّما طّبعهم بطابعها الجتماعّي والّنف�سّي، 
ومل تك���ن الكوف���ة يومذاك خال�س���ة الّت�سّيع لأهل البي���ت  2  - كما قد 
ُيتوّه���م - بل كان فيه���ا قطاعات اأخرى من اخل���وارج، والعثمانيني الذين 
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مييل���ون مع بن���ي اأمّية، وكذل���ك طائفة م���ن الفر�ض واليه���ود والّن�سارى، 
فكانت تركيبة هذا املجتمع معّقدة، ولأجل ذلك توّج�ض ابن عبا�ض، وغريه 
ل  دق نواياهم واإخال�سهم، لكّن احل�سني ÷  ف�سّ من اأهل الكوفة، وِمْن �سِ
اأْن ير�س���ل م���ن ِقبله ر�س���وًل اإىل اأهل الكوفة يقوم ب���دور ا�ستطالع احلال، 
ودرا�سة املوقف عل���ى الطبيعة، ويكتب للح�سني ÷  بعد ذلك تقريًرا عن 

حالة الو�سع هناك. 

�سفري احل�سني ÷  لأهل الكوفة
وق���د وقع اختياره على ابن عّمه )م�سل���م بن عقيل(؛ ليكون �سفريه 
اإىل اأه���ل الكوف���ة، وزّوده بكت���اب موّجه اإىل اأهل الكوف���ة، يعدهم فيه باأّنه 
عل���ى ا�ستعداد لإجابتهم، بعد اأْن ُير�سل اإليه مبعوثه بحقيقة احلال، ومّما 
ي، وثقتي من اأهل بيتي م�سلم  ج���اء فيه: )واأنا باعٌث اإليكم اأخي، وابن عمِّ
بن عقيل، فاإن كتب اإيّل باأّنه قد اجتمع راأي ملئكم، وذوي احِلجى والف�سل 
منكم على مثل م���ا قّدمت به ر�سلكم، وقراأت يف كتبكم، فاإيّن اأقدم اإليكم 
و�سي���ًكا اإْن �س���اء اهلل، فلعم���ري م���ا الإم���ام اإّل احلاكم بالكت���اب، القائم 
بالق�سط، الدائن بدين احلّق، احلاب�ض نف�سه على ذلك هلل، وال�سالم()1(.

ًها نحو العراق احل�سني ÷  يعدل عن احلج متوجِّ
وقد بقي الإمام احل�سني ÷  يف انتظار التقرير الذي �سوف يوافيه 
ب���ه )م�سلم بن عقيل( من الكوفة، اإّل اأّنه وب�سورة مفاِجئة يف مّكة للتوّجه 

البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .334/44 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )1(
موؤ�ّس�سة الوفاء، بريوت - لبنان.
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نح���و عرف���ات لأداء منا�سك احلّج اأعلن احل�س���ني ÷  عدوله عن احلج، 
وعزم���ه على التوّجه نحو الع���راق، فاأثار هذا النب���اأ الده�سة وال�ستغراب 
حفي���د داعية احلّق الأول، ومبلغ الّر�سالة ال�سمحاء، ور�سول اهلل اإىل كافة 
ى  اخلل���ق، واأبوه اأمري املوؤمنني الذي نذر حياته يف �سبيل اهلل تعاىل، و�سحَّ

بنف�سه دفاًعا عن احلّق، والدين.

واحل�س���ني ÷  �سليل ه���ذا البيت الطاهر الذي���ن ا�سطفاهم اهلل 
تع���اىل؛ ليكون���وا ق���ادًة للّنا�ض، واأئّم���ة للب�سرّي���ة، فاأذهب عنه���م الرج�ض 
وطّهره���م تطه���رًيا، وق���رَن بهم الكت���اب العزي���ز، فهم مع الق���راآن دائًما 

والقراآن معهم ل يتخّلفون عنه، ول يتخّلف عنهم.

وم���ن واجبه���م القيام بتطبيق اأح���كام الّدين، ومراقب���ة تنفيذها، 
فه���م ال�ّسهداء عل��ى اخللق والأمن���اء ع���لى ال�سرع، فكم������ا يقول الإم����ام 
احل�س���ني  ÷: )ما الإمام اإّل احلاكم بالكت���اب القائم بالق�سط، الدائن 

بدين احلّق، احلاب�ض نف�سه على ذلك هلل...()1(.

يت���واَن الإم���ام  وقياًم���ا به���ذه املهّم���ة، واأداًء له���ذه الوظيف���ة مل 
احل�س���ني÷، ومل يتاأّخر يف تلبية نداء الواجب، وامتثال اأمر اهلل بالقيام 
به���ذه الثورة بعدما انتهى اأمر الأّمة اإىل ال�سياع، واأ�سبحت يف ظّل اأنظمة 
منحرف���ة ع���ن الإ�سالم وبعيدة ع���ن احل���ّق، واأ�سبح الّظل���م وال�ستبداد، 
مة الظاه���رة لهذه  وغ�س���ب احلق���وق وال�ستئث���ار باأم���وال الأّمة ه���ي ال�سِّ

البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .334/44 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )1(
موؤ�ّس�سة الوفاء، بريوت - لبنان.
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احلكوم���ات، فلم ميكنه واحلالة هذه اأْن ي�سكت عن احلّق، واأْن يغ�سي عن 
الف�س���اد واملنكر، فاإّن ذلك ينايف ما يق�سي به الّدين الإ�سالمّي، وما يدعو 
اإلي���ه من الأمر باملعروف والّنهي عن املنكر ذلك الواجب امللقى على عاتق 
اأبناء الأّمة، ويكون الّتهاون فيه عالمة خطر تنذر كيان املجتمع الإ�سالمّي، 

وتهّدد مبادئ واأحكام الإ�سالم بالتزييف والنحراف.

وي���زداد الأم���ر خط���ورة اإذا كان النح���راف ق���د ظه���ر يف قي���ادة 
امل�سلم���ني، وحّكامه���م، وولة الأمر فيهم، ففي هذه احلال���ة ي�سبح الأمر 
باملع���روف اإلزاًما ل منا�ض منه، ول مندوحة عنه ملا ميّثله هذا احلكم من 
قّوة واإمكانّيات جتعل با�ستطاعته اأْن ي�سّخر اأحكام الإ�سالم ِوفق م�ساحله 
واأهوائه، لذلك كان من واجب الأّمة اأْن تقف يف وجه احلاكم اجلائر، واأْن 
تاأخ���ذ عل���ى يديه، فاإّن ر�س���ول اهلل 4 يقول: )َم���ن راأى �سلطاًنا جائًرا 
م�ستح���اًل حلرم اهلل، ناكًثا لعهد اهلل، خمالًف���ا ل�سّنة ر�سول اهلل، يعمل يف 
عب���اد اهلل بالإث���م والعدوان، ثّم مل يغرّي بقول ول فعل كان حقيًقا على اهلل 

اأْن يدخله مدخله()1(.

وحّكام بني اأمّية اإ�سافة اإىل عدم �سرعّية �سلطتهم، فاإّنهم مل ياألوا 
جهًدا يف حتري���ف الإ�سالم وتغيريه بعد ما ا�ستح���ال عليهم الق�ساء عليه 
والع���ودة اإىل حكم اجلاهلّية، وبدًل من ذلك حاول���وا الّت�سلط على النا�ض 
با�سم الإ�سالم، فلم يتوّرعوا من ارتكاب املعا�سي واملنكرات، ومل يرعوا من 

البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .382/44 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )1(
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فعل املخ���ازي واملوبقات و�سفك دماء امل�سلمني، وتبذير اأموالهم، وانتهاك 
حرماته���م، فهم كما يقول الإمام احل�س���ني ÷  عنهم: )قد لزموا طاعة 
ال�سيط���ان، وتركوا طاعة الّرحم���ن، واأظهروا الف�س���اد، وعّطلوا احلدود، 

وا�ستاأثروا بالفيئ، واأحّلوا حرام اهلل، وحّرموا حالله()1(.

واحل�سني ÷  قد قام مبا يجب عليه، واأعلن ا�ستعداده للوقوف يف 
وج���ه الّطغاة لإعادة احلياة اإىل كتاب اهلل تعاىل، و�سّنة ر�سوله4، بعد 
اأْن متّك���ن بنو اأمّية م���ن اأْن يعّطلوهما، واأْن يتنّك���روا لهما، فاحل�سني ÷  
يت�سّدر احلملة التي ت�سعى للعودة لالإ�سالم، ويتوىلَّ زمام املبادرة لتطبيق 
اأح���كام الّدي���ن، )اإيّن اأدعوكم اإىل اهلل واإىل نبّيه، ف���اإّن ال�سّنة قد اأميتت، 

فاإْن جتيبوا دعوتي، وتطيعوا اأمري اأهدكم �سبيل الّر�ساد...()2(.

ومل يبَق لأحد من الأّمة اأْن يعتذر، اأو يتقاع�ض عن القيام بامل�ساندة، 
وم�ساعدة احل�سني ÷  لتحقيق اأهدافه، بل من واجب امل�سلمني اأْن يبادروا 
اإىل ن�سرت���ه وال�سري حتت رايت���ه حتى تعود الأّم���ة اإىل قيادتها الّر�سيدة، 
ويعود اإليها حك���م اهلل تعاىل ور�سوله4، والإمام عل���ى ا�ستعداد لتلبية 

طلبهم، والقدوم والت�سحية يف �سبيلهم.

)1( الطربي: تاريخ الطربي: 304/4، موؤ�ّس�سة الأعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان.
البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .382/44 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )2(

موؤ�ّس�سة الوفاء،  بريوت - لبنان.
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احل�سني ÷ ي�ستجيب لطلب اأهل العراق
وق���د ا�ستج���اب الإمام لطل���ب املوؤمنني مّم���ن اكتووا بن���ار احلكم 
الأم���وّي، وت�س���ّرروا لنح���راف احلكم عن ال�س���راط امل�ستقي���م، والّنهج 
الإ�سالم���ّي ال�سحي���ح، وا�ستغاثوا باحل�س���ني ÷  ملتم�س���ني منه القدوم 

اإليهم، ُمعلنني ولءهم، وباذلني اأرواحهم، ونفو�سهم يف �سبيله.

ومقاب���ل ه���ذا ال�سعور الدين���ّي، والوعي الث���ورّي ا�ستج���اب الإمام 
ا لثورته، ومكاًنا  ÷  لطلبه���م، وتوّجه قا�س���ًدا الكوفة؛ ليجعل منها مق���رًّ

لنطالقته، ولتحرير �سائر البقاع الإ�سالمّية من �سيطرة الأموّيني.

اإّل اأّن جنود الباطل كثريون، وو�سائلهم عديدة، واأ�ساليبهم لتحقيق 
اأغرا�سهم خبيثة، فلم يكن يرون لهم وهم يرون اأهل الكوفة ينثالون على 
مبع���وث احل�س���ني ÷ ، و�سفريه يعلنون ال���ولء والطاع���ة للح�سني ÷ ، 
ويعاهدون���ه للّدفاع عن الإ�سالم وراء قيادته، وهوؤلء وقد ا�ستفادوا بحكم 
�سلتهم بنظ���ام يزيد العطاي���ا واجلوائز، واملكا�سب املادّي���ة التي ح�سلوا 
عليها على ح�ساب اأموال الّنا�ض! كيف ي�سكتون وهم يرون �سلطتهم تتعّر�ض 

للخطر والّزوال بعد قدوم احل�سني ÷ ، وقيام دولة العدل والإن�ساف.

وكم���ا هي ع���ادة املنتفعني م���ن املقّربني ل���ذوي ال�سلط���ة والنفوذ، 
فاإّنهم اأول َمن بادر اإىل تعزيز �سلطة احلاكم اجلائر، وجعلوا من اأنف�سهم 
اأداًة لتحقيق اأغرا�سه، وقد جتّلى موقفهم اخليايّن هذا يف اإعانتهم لُعبيد 
اهلل ب���ن زياد، وم�ساعدت���ه للق�ساء على حركة م�سلم ب���ن عقيل، وت�ستيت 

6-12-2010.indd   43 07/12/2010   12:45:04 �



44

�سم���ل اجلموع التي بايعته بالتخويف تارًة وبالرتغيب والّر�سوة تارًة اأخرى 
يف الوق���ت الذي كان فيه الإمام احل�س���ني ÷  يحّث اخُلطى نحو الكوفة، 
ويبّلغ���ه وهو يف الطري���ق ارتداد اأهلها عن بيعته، وقت���ل ابن عّمه، ور�سوله 
اإليهم، فما زاده ذلك اإّل ت�سميًما على امل�سّي، وموا�سلة ال�سري نحو هدفه 
وغايت���ه، فه���و مل يخرج من مّك���ة ويف نّيته العودة اإليه���ا، ومل يكن ليخاف 
عل���ى حياته بعد اأْن نذرها يف �سبيل اهلل �سبحان���ه، فاملوت هو اأ�سمى غاية 
ما ي�سعى اإليها املجاهد اإذا كانت به تتحّقق الأهداف، واحلّي ل منا�ض له 

من املوت، فهو غاية كّل حّي، وم�سري كّل اإن�سان.

ا وج�����اهد م�سلًما �ساأم�سي وما باملوت  عاٌر على الفتى             اإذا م����ا نوى حقًّ

 

ووا�س���ى الرجال ال�س�احلني بنف�سه         وف�����ارق مثب���وًرا ووّدع م�ج�������رًما

 

فاإْن ع�ست مل اأن�دم واإْن متُّ مل اأمل          كفى بك ذًل اأْن تعي�ض وترغما)1(

فما دام ي�سعى لهدٍف عظيم ومهّمة �سامية، فلي�ض املوت يف �سبيلها 
ا اإذا كانت احلياة يف ظّل هذه الأنظمة املنحرفة،  اإّل �سهاًل و�سرًفا خ�سو�سً
ومع اأنا����ضٍ ابتعدوا عن تعالي���م الّدين، وتنا�سوا مبادئ���ه وقيمه واأ�سبحوا 
بعيدي���ن عن واقع الإ�سالم، واإّنا الإ�سالم جمّرد انتماء وارتباط ظاهرّي 
لأجل امل�سالح ال�سخ�سّية، وكذلك كان النا�ض يف اأيام احل�سني ÷ ، فهم 
كم���ا ي�سّوره���م  ÷ : )النا�ض عبيد الدني���ا، والّدين لعٌق عل���ى األ�سنتهم 

)1( ال�سيد حم�سن الأمني: لواعج الأ�سجان، �ض 94. �سنة الطبع: 1331ه� ، مطبعة 
العرفان - �سيدا، النا�سر : من�سورات مكتبة ب�سريتي - قم.
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�سوا بالبالء قّل الّديانون()1(. ت معاي�سهم، فاإذا حُمِّ يحوطونه ما درَّ

فاإذا كان الّنا�ض بهذه املثابة، وبتلك الدرجة من البعد بفعل ت�سّلط 
حّكام اجلور عليهم الذين مل يكن هدفهم اإّل الّت�سلط وال�سيطرة، ومل يكن 
تعنيهم اأم���ر الأّمة، فاحلياة تبقى اإذن مذمومة وامل���وت من اأجل اإنقاذها 
واإعادته���ا اإىل اخل���ّط ال�سحي���ح هو الغاي���ة، وهو يف نف����ض الوقت �سعادة 
كم���ا يق���ول  ÷ : )اإيّن ل اأرى امل���وت اإّل �سعادة، واحلي���اة مع الظاملني اإّل 

برًما)2(.

ومل يكن املوت الذي اختاره الإمام ÷  موت الّذل والهوان، بل كان 
موت العّز والإب���اء يف �ساحة الّن�سال واجلهاد بالبذل والّت�سحية والفداء، 
ويف مواق���ف بطولّية رائع���ة يعجز القلم عن ت�سجيله���ا، ويعيى الّل�سان عن 

و�سفها.

ففي يوم عا�سوراء، وعلى اأر����ض كربالء حدثت معركة فا�سلة بني 
احلّق والباطل انت�سر فيها احلّق رغم قّلته، وتقهقر الباطل رغم كرثته.

 لقد قتل احل�سني ÷  مع اأولده واأبناء عّمه وال�سفوة املخل�سة من 
اأ�سحابه، و�سّجلوا بدمائهم الّزكّية؛ اأمثلة عالّية يف الّت�سحية، والّتفاين يف 

�سبيل املجد واخللود، فكانوا م�ساعل احلّق الغالية. 

البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .383/44 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )1(
موؤ�س�سة الوفاء، بريوت - لبنان.

)2( الطرباين: املعجم الكبري: 3/ 115. حتقيق وتخريج: حمدي عبد املجيد ال�سلفي، دار 
اإحياء الرتاث العربي.
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أنصار الثورة الحسينّية

حينم���ا نتحّدث عن اأن�سار احل�سني ÷ ، فاإّننا نتحّدث عن رجاٍل 
من طراٍز خا�ضٍّ وفريٍد عن اأبطاٍل مغاوير، ورجاٍل �سجعان بكّل ما لل�سجاعة 
من معنًى ا�ستحقوا بذلك هذا العنوان الذي �سدق عليهم حقيقة ل جماًزا 
-اإذ ه���م اأن�سار بكّل معاين الّن�سرة، والفداء، والّت�سحية -مل يكن هوؤلء 
حثيًثا كما يحلو للبع�ض اأْن ي�سفهم باأّنهم جي�ض احل�سني ÷ ، لأّنه مل تكن 
هناك معركة بني مع�سكرين باملعنى املعروف للحرب والقتال املاألوف، ومل 
يك���ن احل�سني ÷  خارًجا للقتال، اأو م�ستعًدا للمواجهة الّدموّية، فلو كان 
كذلك لكان عليه اأْن ُيعّد لالأمر عّدته، وي�ستنفر الّرجال، ومل يكن لي�سحب 
ه���ذه العائلة الكب���رية التي ت�سّم ال�سيوخ والن�س���اء والأطفال، وكيف يكون 
الإمام احل�سني ÷  عازًما على القتال واحلرب مبجموعة ل تتعّدى املائة 

�سخ�ض، ومواجهة جي�ٍض قوامه ثالثون األًفا.
بجم���ع م���ن الأر����ض �س���ّد الف���روج             وغط���ى النج�������ود وغيطانه���ا
وط���ا الوح����ض اإذ مل يج���د مهرًب���ا                ولزم�����ت الطي���������ر اأوكانها)1(

واآخر يقول: 

فاأظّلتهم جنود كاجل�راد امل���نت�سر                                            م��ع �سمر وبن �سعد كّل كّذاب اأ�سر)2(  

)1( ال�سيد حيدر احللي: ديوان ال�سيد حيدر احللي: 44/1.  حتقيق: علي اخلاقاين.
)2( ال�سيخ علي اآل ال�سيخ �سليمان: ريا�ض املدح والّرثاء �ض613.
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ب���ل كان���ت عملّية اإب���ادة، وت�سفي���ة ج�سدّية لالإم���ام احل�سني ÷  
وَم���ن م���عه، وه����كذا ف�اإّن اأن�س���ار احل�سني ÷  حينما اخت������اروا ج���انب 
احل����سني ÷ ، فاإّنهم اختاروا املوت على احلياة، واآثروا الآخرة على الدنيا.

باأب���ي َمن �سروا لق��������اء ح�سي���ن    بف������������راق الّن���ف���������و����ض والأرواح

 

وق���ف�����وا يدروؤون �سم���ر العوال��ي           عن���ه والنبل وق��ف���������������ة  الأ�سب���اح
با بالنج��ود ال�           �بي����ض والن��بل بالوجوه ال�سباح)1( فوق���وه بي����ض ال�سّ

ولق���د اأعربوا عن نّيتهم ال�سادقة ه���ذه يف كالمهم وت�سريحاتهم 
الت���ي وردت عل���ى ل�سانهم، فه���ذا م�سلم بن عو�سجة يق���ول: )اأنخّلي عنك 
ومب���ا نع���ذر اإىل اهلل �سبحان���ه يف اأداء حّق���ك؟! اأم���ا واهلل حت���ى اأطعن يف 
�سدوره���م برحمي، واأ�سربهم ب�سيف���ي ما ثبت قائمه يف يدي، ولو مل يكن 
معي �سالح اأقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة، واهلل ل نخّليك حتى يعلم اهلل 
اأْن ق���د حفظن���ا غيبة ر�سول اهلل4  فيك، واهلل ل���و علمت اأيّن اأقتل، ثّم 
اأحيا، ثّم اأحرق، ثّم اأحيا، ثّم اأذرى، يفعل ذلك بي �سبعني مّرة ما فارقتك 
حت���ى األقى حمامي دونك، فكيف ل اأفعل ذل���ك واإّنا هي قتلة واحدة، ثّم 

هي الكرامة التي ل انق�ساء لها اأبًدا()2(.

)1( ال�سيد ر�سا الهندي: ديوان ال�سيد ر�سا الهندي، �ض 53. جمع: ال�سيد مو�سى املو�سوي/ 
مراجعة وتعليق: ال�سيد عبد ال�ساحب املو�سوي، ط1، 1409ه� - 1988 م، النا�سر : دار الأ�سواء،  

بريوت - لبنان.
)2( ال�سيخ املفيد: الإر�ساد: 92/2.  حتقيق: موؤ�ّس�سة اآل البيت2 لتحقيق الرتاث، دار املفيد 

للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.
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ة الأن�سار:  وكذلك كان حال بقياّ
ل نخّليك اأو نخ��ّلي الأع������ادي      تتخّل���ى روؤو�سه���������ا عن طالها)1(

فه���ذه النف�سّي���ة العالية، وال���ّروح املعنوّية القوّية الت���ي كانت تغمر 
قل���وب هذه الفتي���ة املوؤمنة التي لول الكرثة العددّي���ة ل�ستطاعت اأْن تنجز 
املهّم���ات، وتغرّي جمرى الأحداث، فهم ومع هذا املوقف ال�سعب والظرف 
احلرج مل حتّدثه���م نفو�سهم بالفرار وترك احل�سني ÷  وحده كما طلب 
ه���و بنف�سه منهم حينما التقى ب�)نافع بن هالل( وهو يتفّقد اخليام لياًل: 
)يا نافع، األ ت�سلك بني هذين اجلبلني، واجُن بنف�سك، فوقع نافع بن هالل 

ه. على قدميه يقّبلهما، ويبكي وهو يقول: اإذن ثكلت نافًعا اأمُّ

�سي���دي، اإّن �سيفي باأل���ف، وفر�سي مبثله، فو اهلل الذي َمّن علّي بك 
يف هذا املكان لن اأفارقك اأبا عبد اهلل حتى يكالأ عن فري وجري( )2(.

وال���ذي ي�س���ري اإىل �سعوبة املوق���ف وحراجته الظ���رف الذي ميكن 
اأْن ي�س���ّول لبع����ض الّنفو�ض ال�سعيف���ة فر�سة الفرار وت���رك القتال ما كان 
يخامر نف�ض ال�سيدة زينب  3  وهي ت�ساهد هذه اجلموع احلا�سدة التي 

)1( ديوان ال�سيخ ها�سم الكعبي: �ض 13 - 14. 
هو : �ساعر اأهل البيت 2 احلاج ال�سيخ ها�سم بن حردان الكعبي الدورقي، ولد ون�ساأ يف 
الدورق م�سكن ع�سائر كعب يف الأهواز ثّم �سكن كربالء والنجف تويف �سنة 1231 ه � ويعد 
من فحول ال�سعراء ويف طليعتهم، له ديوان اأكرثه يف الأئّمة  2 . راجع اأدب الّطف لل�سيد 

جواد �سرب: ج 6 ، �ض 218 - 219 .
)2( ال�سيد �سرف الدين: املجال�ض الفاخرة يف م�سائب العرتة الطاهرة، 230. مراجعة وحتقيق: 

حممود بدري، املطبعة: عرتت، موؤ�ّس�سة املعارف الإ�سالمّية - قم.
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حتا�سرهم، فهي تقول لأخيها احل�سني ÷ : )هل ا�ستعلمت من اأ�سحابك 
نّياتهم، فاإيّن اأخ�سى اأْن ي�سلموك عند الوثبة، فقال لها: واهلل لقد بلوتهم، 
فما وج���دت فيهم اإّل الأ�سو�ض الأقع�ض ي�ستاأن�س���ون باملنّية دوين ا�ستينا�ض 

الطفل اإىل حمالب اأّمه()1(.

وي�سفهم اأحد ال�سعراء:   
اإذا ما خبت نار الوغى �سع�سعوا لها                 �سيوفهم جم���������ًرا اأو ق�الوا توّقدي

 

ثقال اخلطى لك�����ن يخّفون للوغى             �سراًعا بخ��ر�سان الو�سيج امل�سّدد

 

اإذا اأ�سرعوا �سمر الرماح ح�سبته��ا              ك��واكَب يف ليٍل من النق����������ع اأ�سود

 

 اأو ا�سطدمت حتت الفجاج كت��ائب                   جرى اأ�سيد منهم له�������ا اإثر اأ�سيد
 يكرون والأبطال ط����ائ�سة اخلط��ى                    و�س�خ�ض املنايا بالعجاجة مرتدي
لووا جانًبا عن مورد ال�سيم فانثن�وا                             على الأر�ض �سرعى �سيًدا بعد �سيد

 

هووا للرثى نهب ال�سيوف ج�سومهم                                    عوار ول����كن بال�م�ك����ارم ت�رتدي)2(  

دور اأهل البيت  2 يف كربلء
ومل يك���ن اأهل بيت احل�سني ÷  من اأبنائ���ه واإخوانه واأبناء اأخيه، 
واأبن���اء عّمه باأقّل ب�سالة و�سجاعة من الأن�س���ار، ومل يكونوا اأخّف حما�ًسا 
منه���م بل كانت لهم مواق���ف، وم�ساهد اّت�سمت بال�سم���ود والندفاع نحو 

)1( مقتل احل�سني للمقرم: �ض 218 - 219، معايل ال�سبطني: ج 1 ، �ض 344 - 346 ، الدمعة 
ال�ساكبة: ج 4، �ض 273 - 274، بتفاوت.
الأ�سو�ض: ال�سديد، الأقع�ض: املنيع.

)2(ال�سيخ علي اآل ال�سيخ �سليمان: ريا�ض املدح والّرثاء �ض107.
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امل���وت يف �سبيل اهلل، والدفاع عن اب���ن بنت ر�سول اهلل 4، فكانت تلك 
الّربوع �ساهدة لهم على تفانيهم، وا�ستماتتهم يف �سبيل الّدين.

ولي����ض ذلك مب�ستبعد يف حّقه���م، فاإّنهم كانوا على جانٍب كبريٍ من 
الإميان باأّنهم على احلّق، واأّن اأعداءهم على الباطل، وَمن كان ثابًتا على 

احلّق ل يجزع من املوت، ول يفّر منه، ول يهابه.

حوار علياّ الأكرب مع اأبيه احل�سني ÷ 
فبينم���ا كان الإمام احل�سني ÷  يف طريق���ه نحو كربالء اإذ خفق 
براأ�س���ه خفقة، ث���ّم انتبه وهو يق���ول: )اإّنا هلل واإّنا اإلي���ه راجعون، واحلمد 
هلل رّب العامل���ني(، ففع���ل ذلك مّرت���ني اأو ثالًثا، فاأقبل اإلي���ه ابنه علّي بن 

احل�سني1  على فر�ض، فقال: ممَّ حمدت اهلل، وا�سرتجعت؟ 
فق���ال: يا بن���ي، اإيّن خفقت خفقة، فعّن يل فار����ٌض على فر�ٍض وهو 
يق���ول: الق���وم ي�سريون، واملناي���ا ت�سري اإليه���م، فعلمت اأّنه���ا اأنف�سنا ُنعيت 

اإلينا.
فقال له: يا اأبِت ل اأراك اهلل �سوًءا، األ�سنا على احلّق؟ 

قال: بلى، والذي اإليه مرِجع العباد. 
قال: فاإّننا اإًذا ل نبايل اأْن نوت حمّقني. 

فقال له احل�سني  ÷ : جزاك اهلل من ولٍد خري ما جزى ولًدا عن 
والده( )1(.

دار  الرتاث،  لتحقيق   2 البيت  اآل  موؤ�ّس�سة  حتقيق:    .82/2 الإر�ساد:  املفيد:  ال�سيخ   )1(
املفيد للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.
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ه���ذا �ساهٌد واحٌد يربز لن���ا نف�سّية اأولد احل�سني ÷ ، واأهل بيته، 
واإخوانه مّمن �سحبوه؛ ك���ي يدفعوا عنه كيد الأعداء، ويقوه باأنف�سهم من 
كلِّ مكروه، وكان الّدافع لهم هو الإميان الّرا�سخ، والعقيدة ال�سلبة، ولي�ست 
الع�سبّية والقرابة، اإذ ل اعتبار لهما -الع�سبية، والقرابة - يف الإ�سالم، 
وتلك هي اأقوالهم تدّل دللة اأكيدة على اأّن الهدف الذي يدعوهم لن�سرة 

احل�سني ÷  لي�ض اإّل اأحقّية يف اخلالفة، والّدفاع عن الّدين.

فه���ذا )علّي الأكرب( حينما ب���رز يوم العا�سر للقت���ال راح يرجتز، 
ويقول:

اأن���ا عل���ّي ب���ن ال����ح�سني ب���ن عل���ّي           ن���ح���ن وبي�ت اهلل اأول������ى بالّنبي

 

تاهلل ل يح����كم في������ن��ا ابن الّدع���ي              اأط��عن���كم بالّرم���ح ح��ت����ى ينثني

 

اأ�سربكم بال�سيف اأحمي ع���ن اأب�����ي                 �س�������رب غ��الٍم ها�سميٍّ علوّي)1(     

فه���و يوؤّك���د على اأحقّي���ة اأهل البي���ت  2  يف اخلالف���ة، ورف�سه 
حلكومة يزيد وغريه م���ن الأدعياء الذين لي�ست لهم �سابقة، ول مكانة يف 
الإ�س���الم، لق���د كان )علّي الأك���رب( اأول َمن خرج م���ن اأهل البيت  2، 
وقّدم���ه احل�س���ني ÷  للمعركة؛ ليك���ون القربان الأول ال���ذي يقّدمه على 
���ا ُيعيد اإىل  �ساح���ة اجله���اد فداء لالإ�س���الم، ولقد كان ذل���ك موقًفا مثاليًّ
ة اإبراهيم اخلليل ÷  م���ع ابنه اإ�سماعيل ÷ ، وهي اليوم  الأذه���ان ق�سّ

تتجّدد يف كربالء ب�سورة اأكرث روعة، واأ�سّد اإثارة.

دار  الرتاث،  2لتحقيق  البيت  اآل  موؤ�ّس�سة  الإر�ساد: 106/2.  حتقيق:  املفيد:  ال�سيخ   )1(
املفيد للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.
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اإّن���ك ل تع���رف مقدار ه���ذه الّت�سحية التي قّدمه���ا احل�سني ÷ ، 
اإّل اإذا علم���ت مكانة )علّي الأكرب( يف نف����ض احل�سني ÷ ، فحينما عزم 
)علّي بن احل�سني الأكرب( على القتال، واأقبل م�ستاأذًنا من اأبيه، نظر اإليه 
احل�سني ÷  نظر اآي�ٍض منه، واأرخى عينيه بالدموع حمرتًقا قلبه، مظهًرا 
حزن���ه اإىل اهلل تعاىل، ورف���ع �سيبته، اأو �سبابته اإىل ال�ّسماء وقال: )الّلهّم، 
ا�سه���د على ه���وؤلء فقد برز اإليه���م اأ�سبه الّنا����ض َخْلًقا، وُخلًق���ا، ومنطًقا 
بر�سولك حممد 4، وكّنا اإذا ا�ستقنا اإىل روؤية نبّيك نظرنا اإليه، الّلهّم، 
امنعه���م ب���ركات الأر�ض، وفّرقه���م تفريًق���ا، ومّزقهم متزيًق���ا، واجعلهم 
طرائق قدًدا، ول ُتر�سي الولة عنهم اأبًدا، فاإّنهم دعونا لين�سرونا، فعدوا 

علينا يقاتلوننا()1(.

    ه���ذا مثٌل واحٌد من ع���ّدة اأمثال مّمن �سرب���وا اأروع الأمثلة على 
�سعيد كربالء يف الّثبات على احلّق، وال�سمود يف وجه الباطل.

مثال الإيثار والتفاين
وثّم���ة مثال اآخر يتجّلى في���ه الإخال�ض الّتام، والأخ���ّوة الإ�سالمّية 
الرا�سخ���ة الأ�سيل���ة، والإميان العمي���ق، ذلك هو )اأبو الف�س���ل العبا�ض(، 
والذي كان ميثِّل يف ذل���ك اليوم دور القائد للمع�سكر احل�سينّي، واحلامي 
حلرم احل�سني ÷ ، وال�ساقي الذي يجلب املاء اإليهم، وكان موقفه يف يوم 

)1( ال�سيد حم�سن الأمني: لواعج الأ�سجان: 169. مطبعة العرفان - �سيدا، من�سورات مكتبة 
ب�سريتي - قم
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كرب���الء جت�سيًدا لالأخّوة الإ�سالمّية الت���ي مل تتزلزل، وجتّلى هذا املوقف 
حينما بلغ العط�ض باأهل بيت احل�سني مبلغه بعد اأْن ُمنع عنهم املاء، وكان 
ه���ذا نوًعا من امل�سايقة والإرهاب الذي مار�س���ه جي�ض ابن زياد يف حربه 
للح�س���ني ÷ ؛ لذلك ا�ستنجد احل�سني÷  باأخي���ه العبا�ض؛ ليجلب املاء 
ة، ثّم يقتحم املاء  له���وؤلء ال�سبية ال�سغار، وتتمّثل عند احل�س���ود املرتا�سّ
وعلى القربة ليّتجه بها نحو املخيم - ويبادر الأعداء، وحتاوطوا عليه من 

كّل جانب؛ لي�سّدوه عن اإي�سال املاء اإىل احل�سني ÷ .

ولكّنه ومب���ا ُعرف عنه م���ن �سجاعٍة واإقداٍم ي�س���ّن عليهم حمالته 
املعروف���ة، ويفّرق �سفوفهم ولكّنهم ي�سايقون���ه ويحا�سرونه عن اأْن ي�سل 
بامل���اء، ويع���اين يف �سبيل ذل���ك م�سّقة القت���ال، فيكمن له اأح���د املرتزقة، 
في�سرب���ه بال�سيف على ميينه فيقطعهم���ا، ويف هذه احلالة ماذا ترى كان 
يق���ول العبا����ض؟ اإّن الأق���وال التي �سدرت من���ه تك�سف عن تل���ك النف�سّية 

الأبّية، املدافعة عن اإ�سالمها، ودينها، وعقيدتها.

دين���ي ع���ن  اأب���ًدا  اأحام���ي  اإيّن  ميين���ي          قطعتم������������وا  اإْن  واهلل 

 

وع���ن اإم���اٍم �س��������������ادق اليق���ني               جن���ل الّنب���ي الطاه���ر الأمني)1(         

���ل يف �سخ�ض  فالعبا����ض اإّنا يداف���ع عن دينه، ذل���ك الّدين املتمثِّ
الإم���ام احل�س���ني ÷  الإم���ام احلّق، وهكذا جن���د هذه النف�سّي���ة العالية 
تتك���ّرر عند العبا����ض كما وجدناها عن���د علّي الأكرب مّما ي���دّل على اأّنهم 

الع�سكري: معامل املدر�ستني  ال�سيد مرت�سى  اأبو خمنف الأزدي: مقتل احل�سني �ض179/   )1(
ج3 - �ض129.
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يعرف���ون الهدف والغاية الت���ي ينا�سلون من اأجلها، اإّنه���ا العقيدة احلّقة، 
وال�سريع���ة ال�سحيحة والتي يحمل لوائها الإمام احل�سني ÷ ، ومن اأجل 
ذل���ك مل يكونوا ليعباأوا باملوت كم���ا كان يقول علّي الأكرب )اإًذا ل نبايل اأْن 

نوت حمّقني...(.

ي  ربت ي���ده الُي�سرى، ف���اأراد اأْن يعزِّ     وكذل���ك العبا����ض حينما �سُ
نف�سه، ويخّفف من اآلمه، فيقول مرجتًزا:

ي����ا نف����ض ل تخ�س���ي من الكّف���ار              واأب�س���ري ب���رحم������������������ة ال��جّبار

 

م������ع الّنب���ّي ال�سّي���د املخت�����������ار               ق���د ق���طع���وا ببغيه���م ي�س���اري)1(  

وهك���ذا تكون العقي���دة، والإمي���ان الرا�سخ، فال�ّسالم علي���ك يا اأبا 
الف�سل العبا�ض، اأ�سهد اأّنك جاهدت يف �سبيل اهلل، ون�سرت احل�سني ÷  
ابن بنت ر�س���ول اهلل4، ووا�سيت بنف�سك، وبذلت مهجتك، فعليك من 

اهلل ال�ّسالم الّتام.

بطل العلقمياّ اأبو الف�سل العبا�ض ÷ 
م���ن �سور كربالء الرائعة موق���ف العبا�ض بن علي ÷  يوم الّطّف 
م���ن اأخيه احل�س���ني  ÷  ذل���ك املوقف الذي ات�س���ف بالوف���اء، والأخّوة 

ال�سادقة، والّت�سحية يف �سبيل اهلل بنحو اأ�سبح مثاًل اأعلى يف املوا�ساة.

لق���د ظهرت للعبا�ض ÷  يف يوم كرب���الء مزايا ومناقب جعلته يف 
ع���داد اخلالدين من ال�سه���داء وال�سّديقني، منها تكّفل���ه بجلب املاء اإىل 

)1( ال�سيد مرت�سى الع�سكري: معامل املدر�ستني ج3 - �ض129.
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احل�س���ني ÷ ، واأطفال���ه بعد اأْن ُمنع عنهم املاء، فما كان منه اإّل اأْن طلب 
ال���رِباز والإذن من اأخيه احل�سني ÷ ؛ لياأتي باملاء اإىل الأطفال واحلرم، 
وقد ا�ستطاع ببطولت���ه اخلارقة، و�سجاعته الباهرة اأن يخرتق ال�سفوف، 
ويك�س���ف امل�سرعة من جنود الأع���داء الذين اأحاطوا به���ا؛ ليمنعوا و�سول 
املاء اإىل احل�سني ÷ ، واإىل عياله حتى يتمّكن من اأْن ميالأ القربة باملاء، 

وياأتي بها مع بع�ض اأ�سحابه اإىل املخيم. 

اإذا كان �ساقي الّنا�ض يف احل�سر حيدر                                       ف������ساقي عطا�سا كربال اأبو الف�سل

 

على اأّن �ساقي الّنا�ض يف احل�سر قلب��ه                     م�������ريع  وه����ذا بالّظم�����ا قلبه يغلي

وثّم���ة موقف اآخر، وهو موقف الدفاع ع���ن حرم ر�سول اهلل 4، 
وع���ن احل�سني ÷ ، ولقد جع���ل نف�سه فداًء للح�س���ني ÷ ، واأر�سعها يف 

�سبيل ن�سرته:

 يا نف�ض م����ن بعد احل�س���ني هوين     وب������ع���ده ل ك��������ن���ت اأو ت�ك������وين
 ه������ذا احل�س���ني وارد امل�������ن������ون         وت��س����رب���ني ب�����������������ارد امل������ع���ني

والّل�ه  م���������ا ه��ذا ِفع����������ال دين�����ي                            ول ِف���ع�����ال  �س��������ادق  اليق�������ني)1(  

ورغ���م متكّنه يف اليوم العا�سر من اقتح���ام امل�سرعة، وك�سف عنها 
الأع���داء، وم���الأ الِقربة ماًء، ث���ّم توّجه بها نح���و اخلي���ام، اإّل اأّن الأعداء 
اعرت�سوه، واحتو�سوه من كّل جانب، ولكّنه مل ياأَبه لهم، ومل يعباأ بجموعهم، 

بل كان كّل هّمه اأْن يو�سل املاء اإىل اخليام، وهو يقول:

)1( اأب���و خمنف الأزدي: مقتل احل�س���ني �ض179 - القندوزي: ينابيع امل���وّدة لذوي القربى ج3، 
�ض67.
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 ل اأره���ب امل���وت اإذا امل��������وت رق���ا          ح���تى اأوارى ف�������ي امل����ساليت لقا
نف�سي ل�سب��ط امل�سطفى الّطهر وق�ا                             اإيّن اأن������ا الع�ب���������ا�ض اأغ���دو بال�ّسقا

ول اأخاف ال�ّسر يوم امللتقى)1(.

كّل ه���ذا يظهر لنا ب�سالت���ه و�سجاعته، وتفاني���ه، واإخال�سه لأخيه 
الإم���ام احل�سني ÷  مب���ا ميّثله من اإمامة، ونيابة ع���ن الّنبّي 4، فهو 

يدافع عنه بهذا ال�سعور الّدينّي:

دين���ي ع���ن  اأب���ًدا  اأحام���ي  اإّن����ي  ميين�������ي     ق�������طعت��م���وا  اإْن  واهلل 

 

وع�������ن اإم���اٍم �س������������ادق اليق���ني          ن�ج������ل الّنب���ّي ال��ط���اهر الأمني)2(  

ه���ذه �سورة لبطل م���ن اأبطال معركة الّطّف تكون لن���ا قدوة وَمَثاًل 
اأعل���ى يف الوفاء، والن�سرة، والأخوة ال�سادق���ة، والإميان ال�سلب، ولهذا 

ا�ستحق العبا�ض ÷  تلك الّنعوت التي اأعطاها اإّياه الأئّمة  2 . 

ة يف العبا�ض ÷  اأقوال الأئماّ
فهذا الإمام ال�ّسجاد  ÷  يقول عنه: )واإّن للعّبا�ض عند اهلل تبارك 

وتعاىل منزلة يغبطه بها جميع ال�ّسهداء يوم القيامة()3(. 

)1( ابن �سهر اآ�سوب: مناقب اآل ابي طالبج3 �ض256، ال�سيخ عبداهلل البحراين العوامل �ض283
)2( اأبو خمنف الأزدي: مقتل احلثني �ض179، ال�سيد مرت�سى الع�سكري: معامل املدر�ستني ج3، 

�ض129.
قم،   - البعثة  موؤ�ّس�سة  الإ�سالمّية،  الدرا�سات  ق�سم  حتقيق:   .548 الأمايل:  دوق:  ال�سّ  )3(

النا�سر: مركز الطباعة والن�سر يف موؤ�ّس�سة البعثة.
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ا: )رحم اهلل العبا�ض، فلقد اآثر، واأبلى()1(. ويقول اأي�سً

ه: )واأ�سه���د اأّنك م�سيت على  ���ادق ÷  يف حقِّ ويق���ول الإمام ال�سّ
ب�س���رية من اأم���رك مقتدًيا بال�ساحلني، ومّتبًع���ا للَنبّيني، جمع اهلل بيننا 
وبينك وبني ر�سوله واأوليائه يف منازل املح�سنني، فاإّنه اأرحم الراحمني()2(.

ا يف و�سفه: )كان عّمنا العبا�ض بن علّي نافذ الب�سرية،  ويقول اأي�سً
�سل���ب الإميان، جاهد مع اأبي عب���د اهلل  ÷ ، واأبلى بالًء ح�سًنا، وم�سى 

�سهيًدا()3(.

ن���ادى وق���د م���الأ الب���وادي �سيح�ة             �س���ّم ال�س���خ���������ور لهولها تتاأمل

 

اأاأخي من يحمي بن���������������ات حمّم����ٍد                    اإذ �س��رَن ي�سرتحمَن َمن ل يرحم

 

م���ا خلت بع���دك اأْن ت�سّل �سواع�دي           وتك���ّف با�سرتي وظهري يق�سم

 

 ل�سواك يلطم ب��الأك������ف وه�������������ذه               بي��ض الظبي لك يف جبيني تلطم
ما بني م�سرعك الفظيع وم�سرعي                   اإّل ك�م��������������ا اأدع�����وك قبل وتنعم

 

ه��ذا ح�سامك م��ن يذل به الع�������دى               ول�������������واك هذا م���ن به يتق�����ّدم

 

 هون���ت ي���ا ابن اأبي م�س���ارع فتيتي            وال�ج�������رح ي�سكنه الذي هو اأاأمل
فاأك���ّب منحنًي���ا علي��������ه ودم�����ع����ه            �سب���غ الب��سي���ط كاأّنا هو عندم

 

ق����د رام يل���ثم��ه فلم ي�����َر مو�سًع���������ا                                ل����م يدمه ع�ّض ال�س���الح  فيلثم)4(  

 

دوق: الأمايل: 548. حتقيق: ق�سم الدرا�سات الإ�سالمّية، موؤ�ّس�سة البعثة - قم النا�سر:  )1( ال�سّ
مركز الطباعة والن�سر يف موؤ�ّس�سة البعثة.

)2( الطو�سي: م�سباح املتهّجد: 726. زيارة العبا�ض. موؤ�ّس�سة فقه ال�سيعة، بريوت - لبنان.
)3( اأبو خمنف الأزدي: مقتل احل�سني ÷: 176. تعليق: ح�سني الغفاري، مطبعة العلمّية - قم.

)4( ال�سيخ ح�سني اآل ال�سيخ: ريا�ض املدح والّرثاء 239: ق�سيدة ال�سيد جعفر احلّلي.
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اأ�سبه النا�ض خلًقا وُخلًقابر�سول اهلل4 علياّ الأكرب
رابط���ة البنّوة م���ن الّرواب���ط الن�سبّي���ة الوثيقة اإْن مل تك���ن اأوثقها 
جميًع���ا؛ ذلك لأّن حمّبة الأب لبنه ل تعادله���ا حمّبة اأخرى؛ لأّن البن هو 
امت���داد لأبيه واأمله املُرّجى، وقّرة عينه يرى م���ن خالله �سخ�سه ومثاله، 

وهو قطعة منه، كما قال ال�ساعر:

واإّن�������ا اأولدن���������������������������ا بينن������ا          اأكبادن�����������ا مت�س���ي عل���ى الأر����ض

 

ل���و هّب���ت الّري����ح عل���ى بع�سه����م           لمت����نع���ت عيني م���ن الغم�ض )1(  

وم���ن هنا جن���د اأّن الأب يعت���ّز باأبنائه، ويفخر به���م، ويعمل دائًما 
عل���ى اإ�سعادهم، ويجاهد يف �سبيل راحتهم، ويكدح من اأجلهم، لأّنه ي�سعر 
ب���اأّن جهده غري �سائع فيهم، وتزداد ه���ذه العالقة وثوًقا ور�سوًخا اإذا كان 
البن �ساحًل���ا ومطيًعا وباًرا باأبيه، فاإّن ذلك مّما يبعث ال�سعادة وال�سرور 
يف نف����ض والده، ويجعله ينام قرير العني مرتاح البال، ولقد �سهدت واقعة 
كرب���الء �سورة رائعة من �سور العالقة بني البن واأبيه، بني ابن بار مطيع 
واأٍب م�سف���ق حنون على ابنه، ب���ني الإمام احل�سني ÷  وابنه علي الأكرب، 
وهو اأكرب ولده ولقد كان عزيًزا عند احل�سني ÷  ملا ات�سف به من �سفات 

الكمال والتي ا�ستحّق بها مدح ال�سعراء:
مل ت������َر ع���نٌي نظ�������������رت مثل�������ه          م���ن حمت���ٍف مي�س���ي وم���ن ناع���ل
الآكل عل������ى  يغ���ل  مل  ان�����س�����ج  اإذا     حت���ى  الل���ح���م  نئ���ي   يغل���ي 

)1( ابن ابي احلديد: �سرح نهج البالغة ج16، �ض61.
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القاب���ل بال�س����رف  اأوق����ده�����������ا  ن�����������������اره     ل���ه  �سب���ت  اإذا   كان 
كي���م���ا يراه���ا بائ����ض مرم���ّ����������ل          اأو ف�����������������رد ح���ّي لي����ض بالآه���ل

 

اأعني ابن لي��لى ذا ال�سدى الن����دى              اأع���ن����ي ابن بنت احل�سب الفا�سل
ل يوؤث���ر ال���دني����ا عل���ى دين������������ه        ول يب�ي���ع ال�ح������������ّق بالباط���ل)1(  

من اأجل هذا كان الإمام احل�سني ÷  ي�سفه باأّنه من اأ�سبه النا�ض 
َخلًق���ا وُخلًقا ومنطًقا بر�سول اهلل4، قال ذل���ك حينما برز اإىل القوم؛ 
ليقاتلهم وقد رفع الإمام احل�سني ÷  يده اإىل ال�ّسماء يدعو على الأعداء: 
)الله���ّم، ا�سهد على ه���وؤلء، فقد برز اإليه���م اأ�سبه النا����ض َخلقا، وُخلقا، 
ومنطًقا بر�سولك حممد 4، وكّنا اإذا ا�ستقنا اإىل روؤية نبّيك نظرنا اإليه.

اللهّم، امنعهم بركات الأر�ض، وفّرقهم تفريًقا، ومّزقهم متزيًقا، واجعلهم 
طرائ���ق ِقدًدا، ول تر�ِض الولة عنهم اأبًدا، فاإّنهم دعونا لين�سرونا، فعدوا 
َطَف���ى اآَدَم َوُنوًحا َواآَل  علين���ا يقاتلوننا(، ث���ّم تلى قوله تعاىل: {اإِنَّ اهلَل ا�سْ
َها ِم���ن َبْع�ٍض َواهلُل �َسِميٌع  ًة َبْع�سُ يَّ اإِْبَراِهي���َم َواآَل ِعْم���َراَن َعَل���ى اْلَعامَلِنَي ، ُذرِّ

َعِليٌم})2(.

ولق���د ا�ستب�سل يف قتاله يوم عا�سوراء قت���ال الأبطال، واأعاد للقوم 
ذكري���ات �سجاعة علّي اأمري املوؤمنني ÷ ، وفرو�سّيته مّما �سهد بذلك كّل 
َمن كتب عنه، ول بدع يف ذلك، ول غرابة اإذ ت�سّدر هذه املالحم منه، فهو 

كما قال عنه ال�ساعر:

)1( اأبو خمنف الأزدي: مقتل احل�سني �ض161 - ابن ع�ساكر: ترجمة الإمام احل�سني 212.
الفاخرة يف  املجال�ض  الدين:  �سرف  ال�سيد  الأ�سجان 169،  لواعج  الأمني:  ال�سيد حم�سن   )2(

م�سائب العرتة الطاهرة، �ض264.
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ورث ال�سف���ات الغ���ّر فه���ي تراث���ه        ع����ن كّل غطري���ف و�سه���م اأ�سي���د

 

 يف باأ����ض حم���زة يف �سجاعة حيدر         ب�������اأب���ي احل�سني ويف مهابة اأحمد
وت���راه يف خل���ق وطي���ب خالئ������ق      وبلي���غ نط������ق كالّنب���ّي حمم���د)1(  

ولقد قاتل علّي الأكرب دفاًعا عن مبدئه وعقيدته قتال َمن ل يخاف 
املوت، وهو واثق من اأحقّية دعوته ور�سالته، يربز ذلك لنا مقولته امل�سهورة 
لأبيه حينما كانوا يف الطريق، اإذ بينما الإمام احل�سني ÷  ي�سري اإذ غفت 
عينه، قال عقبة بن �سمعان: ف�سرنا معه �ساعة فخفق  ÷  براأ�سه خفقة، 
ث���ّم انتبه وهو يقول: )اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، واحلمد هلل رّب العاملني(، 
ففع���ل ذل���ك مّرتني اأو ثالًثا، فاأقبل اإليه ابن���ه علّي بن احل�سني  1  على 

فر�ض، فقال: ممَّ حمدَت اهلل، وا�سرتجعت؟ 

فق���ال : ي���ا بني، اإيّن خفقت خفقة، فع���ّن يل فار�ض على فر�ض وهو 
يق���ول: الق���وم ي�سريون، واملناي���ا ت�سري اإليه���م، فعلمت اأّنه���ا اأنف�سنا نعيت 

اإلينا.
فقال له: يا اأبِت ل اأراك اهلل �سوًءا، األ�سنا على احلّق؟ 

قال : بلى، والذي اإليه مرجع العباد. 
قال: فاإّننا اإًذا ل نبايل اأْن نوت حمّقني. 

فقال له احل�سني  ÷ : جزاك اهلل من ولد خري ما جزى ولًدا عن 
والده( )2(.

)1( احلاج ح�سني ال�ساكري، �سهداء اأهل البيت2قمر بني ها�شم �ص121
)2( ال�سي���خ املفي���د: الإر�س���اد: 82/2.  حتقيق: موؤ�ّس�سة اآل البي���ت  2  لتحقيق الرتاث، دار 

املفيد للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.

6-12-2010.indd   60 07/12/2010   12:45:05 �



61

اء
د نِّ

 ال
�ي

لّب�
÷ ُي

ن 
س��

حل
ا

دق مقالته هذه يوم العا�سر حينما بارز وهو يرجتز،  ولقد ترجم �سِ
ويقول:

اأن���ا عل���ّي بن احل�سني بن عل��������ي            نح��������ن ورّب البي����ت اأوىل بالنبّي

 

تاهلل ل ي�ح������كم فينا ابن الّدع���ي              اأطع�نك���م بال������������ّرمح حتى ينثني

 

اأ�سربكم بال�سيف اأح�مي ع�ن اأبي           �س������رب غ����الٍم ها�سميٍّ علوي)1(  

اإىل اأن ُقت���ل مّم���ا اأث���ر مقتله عل���ى اأبيه ÷ ، فاأت���اه احل�سني ÷  
وانك���ّب علي���ه وا�سًعا خّده على خّده، وهو يقول: )قت���ل اهلل قوًما قتلوك يا 
بن���ي، ما اأجراأهم عل���ى الّرحمن، وعلى انتهاك حرم���ة الّر�سول! وانهملت 

عيناه بالّدموع، ثّم قال: على الدنيا بعدك العفا()2(.

 بن���ي اقتطعت���ك م��������ن مهجت���ي        ع���الم قط��ع���ت جمي���ل الو�س���ال
بن��������ي ع���راك خ�سو����ف ال���ّردى            و�س���اأن اخل�س���وف قبي���ل الكم���ال

 

الّرم���ال بح���ر�ّ  ع��ف���ري  واأن���ت  الّرق���������اد    عل���يَّ  ح���رام  بن���ي 

 

الع���وايل �سم���ر  عن���دي  وخّلف���ت  القا�س����رات       �س���وى  اأبي���ت  بن���ي 

 

الن���زال وي���وم  الن�����زي���ل  لي����وم  الّرج����ال      عي�������ون  بكت���ك  بن���ي 

 

بكت���ك بن���ي �سف���ات الكم���������ال        وغ����ضّ ال�سب���اب وذات اجلم���ال

 

لل���زلل الّظم���ا  بع����د  و�س�ارع���ت  الّنب���ّي        اأبي������ك  عجل���ت حلو����ض 

 

�سريث���ك مّن���ي ل�س���ان ال�ّسن�������ان             بن���ظ���م ق����ل���وب ع�ي���ون الّرج����ال  

)1( ال�سيد حم�سن الأمني: لواعج الأ�سجان 170، اأبو خمنف الأزدي: مقتل احل�سني 162.
)2( ال�سيخ املفيد: الإر�ساد: 106/2.  حتقيق: موؤ�ّس�سة اآل البيت  2  لتحقيق الرتاث، دار 

املفيد للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.
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فقيه اأهل البيت حبيب بن مظاهر
اإّن التاأري���خ لي�سّج���ل بفخ���ر واعتزاز ذلك املوق���ف البطويل الرائع 
ال���ذي قّل بل انع���دم نظريه على امت���داد التاأريخ حيث اإّن اأف���راًدا يعلمون 
مب�سريه���م ونهايته���م، وهم يعي�سون اآخر �ساع���ات احلياة، وهم مع ذلك 
ل ياأبه���ون باملوت ول يعب���اأون به، بل هم على العك�ض م���ن ذلك م�سرورون 
فرح���ون، ولي�ض احلال يف هذا اقت�سر على َمن هو القّمة العليا يف الإميان 
ب���اهلل والع�سمة كالإم���ام احل�سني ÷ ، بل اإّن ذل���ك كان �ساأن اأ�سحابه، 

واأهل بيته2 .

فف���ي اخل���رب اأّن بري���ًرا وهو م���ن اأن�سار احل�س���ني ÷  مازح عبد 
الرحم���ن الأن�س���اري، فاأنك���ر علي���ه عبد الّرحم���ن قائاًل: ما ه���ذه �ساعة 

باطل؟ 

فق���ال برير: لقد علم قومي اأّنني ما اأحببت الباطل كهاًل ول �سابًّا، 
واإّنا اأفعل ذلك ا�ستب�ساًرا مبا ن�سري اإليه، فواهلل ما هو اإّل اأْن نلقى هوؤلء 

القوم باأ�سيافنا نعاجلهم �ساعة، ثّم نعانق احلور العني)1(.

وخ���رج حبيب ب���ن مظاهر ي�سحك، فقال ل���ه يزيد يا بن احل�سني 
الهمداين: م���ا هذه �ساعة �سحك، فقال حبيب: واأّي مو�سٍع اأحقُّ بال�ّسرور 
م���ن هذا املو�سع؟!، واهلل ما ه���و اإّل اأْن يقبل علينا هوؤلء القوم ب�سيوفهم، 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار: 1/45. الطبعة: الثانية، حتقيق: حممد الباقر البهبودي، موؤ�ّس�سة 
الوفاء، بريوت - لبنان.

6-12-2010.indd   62 07/12/2010   12:45:06 �



63

اء
د نِّ

 ال
�ي

لّب�
÷ ُي

ن 
س��

حل
ا

فنعانق احلور العني )1(.

اإّن ه���ذه الت�سّرفات ال�سادرة منهم تك�س���ف لنا كيف واجه هوؤلء 
الأبطال املوت وهم يف �ساعاتهم الأخرية يف مثل ليلة العا�سر، وهم يعلمون 
بدنو اآجالهم، فاإّن ذلك يعني اأكرب امتحان لهم واختبار على �سدق نّيتهم، 
وثباته���م، وقّوة عزميته���م يف الوقوف اإىل جانب احل�س���ني ÷ ، والّدفاع 
عن���ه وعن عقيدتهم، حيث يبدون غ���ري مبالني مبا �سيجري عليهم ما دام 

ذلك يف �سبيل اهلل تعاىل، ويف ن�سرة ابن بنت ر�سوله4.

ليلة العبادة والّدعاء

وثّم���ة مظه���ر اآخر من مظاهر ه���ذه الليلة، فقد كان���ت ليلة عبادٍة 
ودع���اٍء وتالوة للق���راآن، نعم حّولوا ه���ذه الليلة اإىل ليلة اإحي���اٍء ومناجاة، 
وكاأّن العب���ادة وه���ي كذلك زادهم ال���ذي يتزّودون به ملواجه���ة الأعداء ملا 
تقوم به العبادة من اأثر يف جتلية النف�ض الإن�سانّية، وت�سفيتها من �سفات 
ع���ف واخلور والك�سل، فهذه العب���ادة التي قاموا بها ليلة العا�سر كانت  ال�سّ
نوا به، وق���د ورد: اأّن  مبثاب���ة القوة التي ت���زّودوا بها، وال���ّدرع الذي حت�سّ

)1( الطرب�سي: تف�سري جوامع اجلامع: 130/1.حتقيق: موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمّي، النا�سر: 
موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمّي التابعة جلماعة املدر�سني بقم امل�سرفة.

•اأبو القا�سم حبيب بن مظهر اأو مظاهر بن رئاب ابن الأ�سرت الأ�سدي الكندي ثّم الفقع�سي.  	
كّله،  القراآن  يحفظ  وكان  �سنة،   75 عمره  كان  كربالء  وقعة  ويف  وكمال،  جماٍل  ذا  وكان 
حبيًبا  اإّن  ال�ِسرَي:  اأهل  قال  الفجر،  طلوع  اإىل  الع�ساء  �سالة  بعد  من  ليلة  كّل  يف  ويختمه 
علومه،  وحملة  ته  خا�سّ من  وكان  كّلها،  حروبه  يف   )÷( علًيا  و�سحب  الكوفة  نزل 
ا�ست�سهد مع احل�سني )÷( يف كربالء �سنة 61 ه � . )اأعيان ال�سيعة: ج 4 �ض 554(.
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احل�س���ني÷  بات مع اأ�سحابه تل���ك الليلة ولهم دوّي كدوّي النحل ما بني 
قائٍم وقاعٍد وراكٍع و�ساجد)1(. 

وتق���ول فاطمة بنت احل�س���ني 1 : واأّما عّمتي زينب 3 ، فاإّنها 
مل ت���زل قائم���ة يف تل���ك الليل���ة  - اأي العا�سرة من املح���رم - يف حمرابها 

ت�ستغيث اإىل رّبها، فما هداأت لنا عني، ول �سكنت لنا رّنة )2(.

حيل ليلة الراّ
وم���ن اأجل تهيئ���ة العائلة، واأه���ل بيته، واأ�سحاب���ه اإىل ما �سوف ما 
ينزل بهم يف مثل يوم غد كان الإمام احل�سني  ÷  يلمح اإىل ذلك، يقول 
عل���ّي بن احل�س���ني ÷  �سمعت اأبي يف الليلة التي ُقت���ل يف �سبيحتها يقول 

وهو ي�سلح �سيفه:

ي���ا ده���ر اأفٍّ ل���ك م�����ن خلي�����ل        ك����������م ل���ك يف الإ�س���راق والأ�سي���ل

 

بالبدي���ل يق������������ن���ع  وال������ّده�����ر ل  قتي�������ل       م���ن �ساح���ٍب وم��اج���ٍد 

 

ال�س������بي���ل �سال������������ك  ح���يٍّ  وك�����ّل  اجللي���ل      اإل����ى  ذاك  يف  والأم���ر 

فاأعاده���ا مّرتني، اأو ثالًث���ا، ففهمتها، وعرفت م���ا اأراد، وخنقتني 
العربة، ولزمت ال�ّسكوت، وعلمت اأّن البالء قد نزل، واأّما عّمتي زينب  3  
ملّ���ا �سمعت ذلك وثبت جتّر ذيلها حتى انته���ت اإليه، وقالت: )واثكاله ليت 
املوت اأعدمني احلياة، اليوم ماتت اأّمي فاطمة، واأبي علّي، واأخي احل�سن، 

)1( ابن طاوو�ض: اللهوف يف قتلى الطفوف: 57، الطبعة: الأوىل، اأنوار الهدى، قم - ايران.
)2( زينب الكربى للنقدي : �ض 81 - 82 .
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ي���ا خليفة املا�س���ني، وثمال الباق���ني(، فعّزاها احل�س���ني ÷ ، و�سرّبها، 
ي بعزاء اهلل، واعلمي اأّن اأهل الأر�ض ميوتون،  وفيما قال: )ي���ا اأختاه، تعزَّ
واأهل ال�ّسماء ل يبقون، وكّل �سيئ هالٌك اإّل وجهه، ويل ولكّل م�سلٍم بر�سول 
اهلل4 اأ�س���وٌة ح�سنة..(، فقال���ت  3 : )اأفتغت�سب نف�سك اغت�ساًبا، 

فذاك اأقرح لقلبي، واأ�سّد على نف�سي()1(.

لق���د اأق���َدم احل�سني ÷ ، واأ�سحابه على القت���ال يف يوم عا�سوراء 
ونفو�سهم مليئة بذكر اهلل )اأََل ِبِذْكِر اهلّلِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب()2(.

و�سامته اأْن ينقاد لل�ّسل����������م �سارع��ًا                 ل�������ديه����ا وياأب��ى العّز اأْن ي�سرع احلر
فقال رّدي يا نف�ض من �سورة ال����ّردى                   ن��ّد ورود ال�س�����ّي������������م ي�ستعذب امل��ر

 

 وحف���ت ب���ه من اآل����ه خ���ري فتي�������ة       ه����ا ينتم���ي امل��������جد املوؤثل والفخر
اإهمت   �سارت يف دحى الليل ازده�رت                              وب��اهت �سوارى النجم اأوجهها الّزهر

 

ب���كّل كم���ي ف���وق اأج���رد �س�اب�������ح        ب�����ه ف������������ي م�سي���ه ال���دل والك����رب

 

اإذا خ���ّف يف اله�يج���اء وقّر ميين���ه       بن�ج���دة ب��������اأ�ض فكاأّنا اأنزله ظهر

 

ويلطم خّد الأر�ض لكن وجه������ه�������ا                ين��������سح دم الأع��داء ل الّلطم يحمر

 

هم القوم من عليا ل����وى وغ�����������الب                 به����م تك����سف اجللي وي�ستدفع ال�سّر

 

يحب���ون هن���دى ال�سي���وف باأوج����ه       ت�ه�ّل�����ل م�����ن لث���الء ط����لقها الن�سر

 

يلق���ون اآح���اد الأل����وف مبثله�����������ا       اإذا ح�������ّل م���ن معقود رايت����ها ن�سر

 

املظفر،  كاظم  واإ�سراف:  تقدمي  حتقيق:   .75 الطالبيني:  مقاتل  الأ�سفهانى:  الفرج  اأبو   )1(
من�سورات املكتبة احليدرية ومطبعتها - النجف الأ�سرف.

)2( الرعد: 28.
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بي���وم ب��ه وج���ه امل�������غول مقط����ّب       وج�������������د املوا�سي با�سم الثغر تعتز

 

اإذا ا�سوّد يوم النقع اأ�سرقن اإلي���ه����ا            ل�����هم اأوج�����ه وال�سو�ض األوانها خ�سر

 

وما وقفوا يف احل��رب اإّل لي�سب����روا                 اإل�������ى امل���وت واخلطي من دونه ج�سر

 

ا تق���اع�س���ت                 م���ن اخل�������وف والآ�ساد �سيمتها الكر يكّرون والأبطال نك�سً

 

اإىل اأْن ثووا حتت الِعجاج مبع��������رك                                      ه���و احل�سر ل بل دونه فوقه احل�سر)1(  

)1( ال�سيخ ح�سني اآل ال�سيخ �سليمان: ريا�ض املدح والّرثاء 111.
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الملحمة الخالدة

يقف التاأريخ اليوم وقفًة طويلًة لي�سّجل اأعظم م�سهٍد �سهده التاأريخ 
ادق، واأّن الل�سان  الب�سرّي يف ال�سرب، وال�سجاعة، والإقدام، والإميان ال�سّ
ليعجز عن و�سف ما حدث يف ذلك اليوم من مالحم بطولّية رائعة متّثلت 

مود يف وجه الطغيان. فيها ال�ّسهامة، والأنفة، والإباء، وال�سّ

واإّن القل���م ليكّل عن ت�سجيل اأحداث ذلك اليوم، وما ا�ستملت عليه 
م���ن ب�سالٍة، واإق���داٍم، واإخال�ٍض من جانب اأن�سار احل���ّق والإ�سالم يقابله 
لوؤم، ودن���اءة، وخ�ّسة، ووح�سّية م���ن جانب اأولئك الذي���ن باعوا نفو�سهم، 

و�سمائرهم باأبخ�ض الأثمان يف طاعة الطاغي، ون�سرة الّظلم.

نع���م اإّن احل�س���ني ÷  واآل���ه واأ�سحاب���ه، وقفوا يوم الّط���ّف موقًفا 
�سّجل���ه لهم التاأريخ باأحرٍف من نور، وخّلده لهم الّدهر بفخٍر واإكباٍر حيث 
كان ذلك املوقف موقًف���ا مبدئيًّا، واملبادئ احلّقة تبقى ول متوت، فذكرى 
احل�سني ÷ ، واأ�سحابه باقية ببقاء تلك املبادئ الإن�سانّية والتي ل ت�سلح 

الب�سرّية من دونها.

حًقا اإّنه موقف اّت�سم بكّل مظاهر الأ�سى واحلزن والّلوعة ملا ارتكبه 
اأولئ���ك الّطغاة يف ح���ّق عرتة امل�سطفى4 من قتل، ومن���ع املاء، و�سبي 
للن�س���اء، وح���رٍق للخيام، فقد كانت جم���زرة رهيبة لآل بي���ت الّنبّي4 
الذي���ن اأم���روا بطاعته���م، وجعلت زينب ابن���ة علّي  1  حت���ّد الّنظر يف 
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ج�س���م اأخيه���ا احل�سني ÷  وهي تنادي ب�سوٍت حزي���ن، وقلٍب كئيب: )يا 
حمّم���داه، �سّلى عليك مليك ال�ّسماء ه���ذا ح�سينك مرّمٌل بالّدماء، مقّطع 
الأع�س���اء، وبناتك �سباي���ا اإىل اهلل امل�ستكى، واإىل حمّمد امل�سطفى، واإىل 
عل���ّي املرت�س���ى، واإىل فاطم���ة الّزه���راء، واإىل حم���زة �سّي���د ال�سهداء، يا 
حمّمداه، هذا ح�س���نٌي بالعرى ت�سفى عليه ريح ال�سبا، قتيل اأولد البغايا، 
وا حزن���اه، وا كرباه عليك يا اأبا عبد اهلل الي���وم مات جّدي ر�سول اهلل، يا 

اأ�سحاب حمّمٍد هوؤلء ذرية امل�سطفى ي�ساقون �سوق ال�سباي(.

 ويف بع����ض الّرواي���ات: )واحمّمداه، بناتك �سباي���ا، وذّريتك مقتلة 
ت�سف���ي عليهم ريح ال�سبا وهذا ح�س���نٌي حمزوز الراأ�ض من القفا، م�سلوب 
العمام���ة والّردي، باأبي من اأ�سح���ى ع�سكره يف يوم الثنني نهًبا، باأبي من 
ف�سطاط���ه مقّط���ع العرى، باأبي من ل غائب فريجت���ى، ول جريح فيداوى، 
باأبي من نف�سي له الف���دى، باأبي املهموم حتى ق�سى، باأبي العط�سان حتى 
م�س���ى، باأب���ي َمن �سيبته تقطر بالّدم���ا، باأبي من جّده ر�س���ول اإله ال�ّسما، 
باأبي َمن هو �سبط نبّي الهدي، باأبي حممد امل�سطفى4، باأبي خديجة 
الك���ربى، باأبي عل���ّي املرت�سى، باأبي فاطم���ة الّزهراء، باأبي َم���ن ُرّدت له 

ال�ّسم�ض حتى �سلى...()1(.
العقيل���ة زين���ب  �س���رب   ك���م �ساب���رت م�سائ���ب مهولة هلل 
والّرزاي���ا اخلط���وب  م���ن  راأت 

 

املناي���ا دون���ه  ته���ون  اأم���ًرا 

 

الأماج���د قومه���ا  ك���رام  واح���د راأت  �سعي���د  يف  جمّزري���ن 

 

)1( ال�سيد حم�سن الأمني: لواعج الأ�سجان: 197. مطبعة العرفان - �سيدا، من�سورات مكتبة 
ب�سريتي - قم
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   قه احل�ض            

  )1(                                                                                                  

)1( املقبولة احل�سينّية: �ض61، للحّجة اآية اهلل هادي كا�سف الغطاء )قده(.

الرياح تب���اح ت�سف���ي عل���ى ج�سومه���ا  الف���ال  لذوؤب���ان   وه���ي 
�سريًع���ا قومه���ا  عزي���ز  راأت 

 

توزيًع���ا بالّظب���ى  وزع���وه  ق���د 

 

ت�س���ال بالقن���ا  روؤو�ًس���ا  راأت 

 

الّرم���ال اأكفانه���ا  وجثث���ا 

 

ُيفط���م بال�ّسه���ام  راأت ر�سيًع���ا 

 

اأيتم���وا اأبيه���م  بع���د  و�سبي���ًة 

 

فيه���ا الع���دو  �سمات���ة   و�سنع���ه م���ا �س���اء يف اأخيه���ا   � راأت 
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سبايا إلى الكوفة

ك�سفت الثورة احل�سينّية عن احلالة النف�سّية التي كان يعي�سها اأهل 
الكوفة، والتي ميكن اأْن ُيقال يف حّقها اأّنها نوٌع من الزدواجّية ال�سخ�سّية، 
اأو النتهازّي���ة والت���ي لزمتهم واأ�سبحت �سفة لهم، فاأه���ل الكوفة بالّرغم 
م���ن اأّنهم حم�سوبون على اأّنهم من �سيعة اأهل البيت  2  وحمّبيهم، اإّل 
اأّن ت�سّرفاته���م، ومواقفهم كانت على النقي�ض من ذلك، فاإّنهم معروفون 
بتقّل���ب الآراء، و�سع���ف الإمي���ان، ولذل���ك كان الّنا�ض يخ�س���ون منهم، ول 
يثق���ون بهم، وقد جاءت ثورة احل�س���ني ÷ ؛ لتك�سف عن حقيقتهم، فهم 
حينم���ا اأعط���وا البيعة للح�س���ني ÷  بوا�سطة اب���ن عّمه م�سل���م، واأعلنوا 
ولءه���م ل���ه، انقلبوا على اأمرهم مبج���ّرد اأْن برز ب���ني ظهورهم ابن زياد 
بطغيان���ه وا�ستبداده وجربوت���ه حتّولوا من حمّب���ني اإىل حماربني يحملون 
ال�ّس���الح، ويتوّجه���ون اإىل حرب احل�سني ÷  وقتال���ه؛ لنيل اجلوائز التي 
وعده���م به���ا ابن زياد، وما اكتف���وا مبا فعلوه من جرائ���م ب�سعة يندى لها 
اجلب���ني، وم���ا حلقهم من ع���ار وخزي حت���ى اأدخلوا ح���رم احل�سني ÷ 
، وبن���ات ر�س���ول اهلل4 مقّيدين بالأغ���الل �سباي���ا اإىل الكوفة، وتخرج 
الكوفة بالف���رح وال�سرور؛ لت�ستقب���ل املنت�سرين من اأبنائه���ا ومع الغنائم 
وال�سباي���ا، ويهرع الّنا�ض اإىل الّطرقات، ويف ظّن الكثريين منهم اأّنهم من 
اخل���وارج حقيقة مّمن متّكن منهم امل�سلم���ون وانت�سروا عليهم، ومل تكن 
تلك الّن�س���وة وال�سبية من اأبناء الكوفة مّمن خ���رج للفرحة يتوّهم باأّنهم 
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م���ن اآل ر�سول اهلل4 الذين قتله���م رجال الكوفة، و�سبوا ن�ساءهم، وقد 
ذهل���ت تلك املراأة الكوفّية وهي تقرتب من اإحدى ال�سبايا، فت�ساألها قائلة: 

من اأّي الأ�سارى اأنِت؟، فاأجابت: نحن اأ�سارى اأهل البيت! 

وملّ���ا �سمعت بذلك املراأة �سرخت، و�سرخ���ت الّن�سوة الالتي معها، 
ودّوى �سراخه���ّن يف اأرجاء الكوفة، وب���ادرت فجمعت ما يف بيتها من اأرز، 
ومقانع، فجعلت تناولها اإىل العلوّيات؛ لتت�سرتَن بها عن اأعني الّنا�ض؛ لكي 
يع���رف اإىل اأّي مدى و�سل اإلي���ه اأولئك الذين نزعت م���ن قلوبهم الّرحمة 
والإن�سانّي���ة وه���م ي�سنع���ون هذا ال�سني���ع يف اأهل بي���ت الّر�سالة من دون 
خ���وٍف من اهلل، ول رادٍع م���ن �سمري، ولكّنها القلوب اخلاوية من الإميان، 
والّنفو�ض الدنيئة املنحّطة اإىل درك الّرذيلة ل تتوّرع عن ارتكاب مثل تلك 
الآث���ام، وتلك طبيع���ة كّل �سعٍب فقد الكرامة والع���ّزة حينما يتنكر ملبادئه 
وقيمه، فاإّنه ي�سهل عليه اأْن ياأتي بكّل فعٍل قبيٍح ٍبعيد عن كّل معاين ال�ّسرف 

والف�سيلة.

لق���د بلغ من ق�سوة اأولئ���ك اجلند املحاربني هلل تع���اىل اأّنهم منعوا 
طرهم احلال اإىل اأْن  ع���ن تلك الن�سوة والأطفال الأكل وال�ّس���راب مّما ا�سّ
مي���ّد الأطفال اأيديهم لتلك امل���راأة التي جاءت بطعاٍم ومتر، واأخذت تلقيه 
على ال�سبية التي اأ�سناهم اجلوع، ولكّن الإباء الها�سمّي وال�ّسرف العلوّي 
ياأب���ى اأْن مي���ّد اأولئ���ك الأطفال يد ال�ستعط���اف واملذّل���ة وامل�سكنة لأولئك 
الّلئام الذين �ساهموا ب�سكٍل اأو باآخر يف ما جرى وحّل عليهم من م�سائب 
ونوائ���ب )فتنادي اأم كلثوم من خلف الّركب: اإّن ال�سدقة حراٌم علينا اأهل 
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البيت، وملّا �سمعت ال�سبية مقالة العقيلة رمى كّل واحٍد منهم ما يف يده اأو 
فم���ه من الّطعام وراح يق���ول ل�ساحبه: اإّن عمتي تقول: اإّن ال�سدقة حراٌم 

علينا اأهل البيت..(.

وق���د اأ�سيبت اجلموع  احلا�سدة الت���ي وقفت على م�سارف الّطرق؛ 
لتتفّرج على هذا الّركب بالّده�سة والّذهول حينما وقفت ال�سيدة زينب3  
واندفعت للخطابة، وبلورة املوقف، واإظهار امل�سيبة الكربى التي جرت على 
اأهل البيت  2 ، وحتميل الكوفيني م�سوؤولّية هذه اجلرمية الّنكراء، فهم 
الذين نق�سوا العهد، وخا�سوا بالذمة، فقتلوا ريحانة ر�سول اهلل 4، ثّم 

عادوا بعد قتله ينوحون ويبكون كاأّنهم مل يقرتفوا هذا الإثم العظيم!

وجاء يف خطابها ال�سه���ري: )ويلكم يا اأهل الكوفة، اأتدرون اأّي كبٍد 
لر�س���ول اهلل4 فريتم؟، واأّي دٍم له �سفكت���م؟، واأّي كرميٍة له اأبرزمت؟، 
ا تكاد  واأّي حرمٍي ل���ه اأ�سبتم؟، واأّي حرمٍة له انتهكتم؟، لقد جئتم �سيًئا اإدًّ

ا()1(. ال�سموات يتفّطرَن منه، وتن�سّق الأر�ض، وتخّر اجلبال هدًّ

وقد كان لهذا اخلطاب �سدى وا�سع بني �سفوف الكوفيني ملا ت�سّمنه 
من ك�سٍف وا�سٍح لأكاذي���ب الأموّيني، وافرتاءاتهم، ومن تقريٍع ونقٍد لذٍع 
خل���ذلن اأهل الكوفة وغدره���م باحل�سني ÷ ، واأّن بكاءه���م ل ينبغي اأْن 

ينطلي خداعه عليهم بعد هذا العمل ال�سنيع الذي ارتكبوه.

)1( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم: مو�سوعة �سهادة املع�سومني 2: 338/2.املطبعة: 
اعتماد - قم النا�سر: انت�سارات نور ال�ّسجاد.
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ومل يقت�س���ر احل���ال على ال�سي���دة زينب  3 ، ب���ل �ساركَنها -يف 
مواقفه���ا التي اّت�سف���ت بالتاأنيب، والعت���اب ال�سديد، والتندي���د بال�سلطة 
الغا�سم���ة -عديد من ن�ساء اأه���ل البيت، فكانت منهّن ال�سيدة فاطمة بنت 
احل�س���ني  1 ، والت���ي ف�سحت يف خطبتها البليغ���ة الأ�ساليب التي ت�سرّت 
م���ن وراءها الأموّي���ون؛ لت�سويه �سمع���ة اأهل البي���ت  2 ، وبّينت اأحقّية 
اأولئ���ك الأئّم���ة الأطهار  2  يف ولي���ة اأمر امل�سلمني، ون���ّددت بالأفعال 
ال�سنيع���ة الت���ي واجههم بها اأهل الكوف���ة، واأنذرت مبا �سيح���ّل عليهم من 

العقاب واخلزي والعار.

وكان لل�سيدة اأم كلثوم موقٌف مماثل حيث قالت يف خطبتها: )�سه 
يا اأهل الكوفة، تقتلنا رجالكم، وتبكينا ن�ساوؤكم؟!، فاحلاكم بيننا وبينكم 
اهلل ي���وم ف�سل الق�س���اء()1(، وق���د ا�سطرب املجتمع م���ن تلك اخلطب، 
فن�سرت الن�ساء �سعورهّن، ولطمَن اخلدود، فلم ُير اأكرث باٍك ول باكية مثل 

ذلك اليوم.

اأّم���ا الإم���ام العلي���ل، املقّي���د باحلدي���د والأغ���الل الإم���ام زي���ن 
ا انتهز ه���ذه الفر�سة؛ ليع���ّرف الّنا�ض بنف�سه،  العابدي���ن÷ ، فاإّن���ه اأي�سً
ويذّكره���م مبا فعلوه مع اأبي���ه احل�سني ÷  من اخل���ذلن والغدر، ويقول 
يف خطاب���ه: )باأّية ع���نٍي تنظرون اإىل ر�سول اهلل 4 اإذ يقول لكم: قتلتم 
عرتت���ي، وانتهكتم حرمت���ي، فل�ستم ِمن اأّمت���ي؟، قال: فارتفع���ت اأ�سوات 

البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .115/45 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )1(
موؤ�ّس�سة الوفاء، بريوت - لبنان.
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النا�ض من كّل ناحية، ويقول بع�سهم لبع�ض: هلكتم وما تعلمون؟()1(.

لقد كان دخول ال�سبايا اإىل الكوفة بتلك احلالة منا�سبة متّكن هوؤلء 
م���ن اأْن يف�سحوا تلك الطغمة الفا�سدة، وين���ّددوا بتلك اجلموع املحت�سدة 
التي مل ُتراِع ذّمًة لر�سول اهلل 4، ومل يلتزموا بحكم اهلل و�سريعته، ومل 

يّت�سفوا بال�سفات الإن�سانّية. 
يا اأّمة ال�سوء ل �سقًيا لربعكم

 

ي���ا اأّم�����ًة مل ت���راِع جّدن���ا فين���ا

 

ل���و اأّنن���ا ور�س����ول اهلل يجمعنا

 

 ي���وم القيامة ما  كنت���م تقولونا
كاأّنن���ا مل ن�سي��ّ���د فيك���م دين���ا ت�سريون���ا على الأقت���اب عارية

البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   .113/45 الأنوار:  بحار  املجل�سي:   )1(
موؤ�ّس�سة الوفاء، بريوت - لبنان.
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تتجّدد المصائب

م���ا اإْن يه���ّل ه���الل  �سهر حمرم م���ن كّل عاٍم اإّل وجت���د ال�سيعة يف 
خمتلف اأ�سقاعها ت�ستعّد لهذه الأيام الع�سرة الأوىل منه ا�ستعداًدا كبرًيا، 
وتعطي ذلك اهتمامها الكبري، وعنايتها الّتامة، وتبذل يف �سبيل اهلل تعاىل 

تلك الأموال الطائلة.

ومت���ّر ال�سنون والأعوام وال�سيعة -كّل ال�سيعة -يداأبون، ويحر�سون 
على اإحياء ذكرى احل�سني ÷  يف اأيام عا�سوراء.

 وال�سيعة بالّرغم من تاريخهم املليئ باملاآ�سي، واحلافل بالّت�سحيات 
اجل�سيم���ة، والذكريات املوؤمل���ة اإّل اأّن ذكرى عا�س���وراء ت�ستاأثر باملزيد من 

اهتماماتهم، وتكون جزًءا من هوّيتهم، وطابعهم الدينّي.

وق���د يت�ساءل الفرد عن املغزى وال�س���ّر يف كّل هذا الهتمام، وهذا 
الّتف���اين واحلر�ض عل���ى اإقامة ه���ذه ال�سعائر من كّل ع���اٍم، وجتنيد كاّفة 

الطاقات من اأجل هذه املنا�سبة!!

اإّن امل���رء ليبحث عن ذلك بالبحث ع���ن ماهّية هذه الذكرى، وعن 
اأ�سبابه���ا، وع���ن اأهّميته���ا وم���ا قّدمته من مكا�س���ب لالإ�س���الم وامل�سلمني 

ا�ستحقت اأْن تنال منهم مثل هذا الهتمام املتزايد.

اإّن ذك���رى احل�س���ني ÷  تبع���ث يف نفو����ض املوؤمن���ني روح الإميان 
���ادق، وحتيي يف نفو�سهم حّب الت�سحية والف���داء، وتعيد لهم درو�ًسا  ال�سّ
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يف الثب���ات على املبداأ، والإ�سرار على اللتزام باأحكام الإ�سالم وتعاليمه، 
وعدم التفريط فيها.

واإّن الإن�س���ان امل�سل���م حينم���ا يع���رف اأّن ال�سبب الذي دع���ا الإمام 
احل�س���ني  ÷  اإىل رف����ض البيعة ليزي���د يدرك اأّن ذل���ك الّرف�ض مل يكن 
جم���ّرد معار�س���ة �سخ�سّي���ة، واإّن���ا كان موقًف���ا �سجاًعا يف وج���ه املنكر، 
وجمابه���ًة علني���ًة لكّل انحراف حتى ولو كان من قب���ل راأ�ض ال�سلطة، ذلك 

لأّن ولية اأمر امل�سلمني من�سٌب خطرٌي يفرت�ض يف ال�سخ�ض الذي يتوّله:

اأْن يكون مب�ستوى امل�سوؤولّية.

اإذ املطلوب منه وهو احلاكم، وهو ويل الأمر:
- اأْن يحك���م مب���ا اأن���زل اهلل تع���اىل، ويطّبق ما ج���اء يف كتاب اهلل 

تعاىل، ويف �سّنة ر�سوله 4.
- واأْن يتحّلى ب�سيماء ال�ساحلني.

- واأْن يتخّلق بالأخالق الإ�سالمّية.

اأّما اإذا كان املتويلِّ لأمر الأّمة َمن كان على �ساكلة يزيد بن معاوية، 
ف���اإّن احل�س���ني  ÷ ، وَم���ن اخت���ط خّط احل�س���ني ÷ ، و�س���ار على نهج 
احل�س���ني÷ -الذي هو نهج ر�سول اهلل4 -، فاإّنه ل ير�سى بذلك، ول 
يكتف���ي باملعار�سة الكالمّية، والن���زواء بني اجلدران، بل ل بّد واأْن ي�سّجل 

موقًفا يف مواجهة هذا الظامل الغا�سم املت�سلِّط على رقاب امل�سلمني.
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ر  يبق���ى هذا املوقف عالمة بارزة على مدى الع�سور والأعوام حتذِّ
املنحرفني من احل���ّكام، وامل�ستبّدين من الّطغاة حتى ل ي�ستهينوا بالقيم، 
واملبادئ الإ�سالمّية التي جاء من اأجلها الّنبّي الأعظم4، فالّنبّي 4 
حينما �سدع بالّر�سالة، وحتّمل املتاعب والآلم يف �سبيل اأْن يبلغ ر�سالة اهلل 
تعاىل اإىل الّنا�ض مل يكن ليقبل اإطالًقا اأْن تعود الأّمة اإىل جاهلّيتها الأوىل، 
واإّن���ا احتاط لنف�سه ول�سريعته، وباأمر من رّبه عنّي من اختاره اهلل تعاىل 
اإماًم���ا لهذه الأّمة، وقائًدا كفوًءا؛ ليقوم مبهّم���ة اخلالفة بعده خرَي قيام، 
ويك���ون امتداًدا لوجوده ال�سريف ِحفاًظا عل���ى هذا الّدين احلنيف من اأْن 
يتعّر�ض للتزيي���ف والّتحريف، وقد قال، وبلَّغ، وعنيَّ َمن اختاره اهلل تعاىل 
للولية احلّقة، ولكّن كلماته ال�سريفة، واإر�ساداته، وتنبيهاته راحت اأدراج 

الّرياح، ومل جتْد غري اآذان �سّماء مل ت�سمع الأمر، ومل تدرك خطورته.

ولذل���ك اأعر�سوا ع���ن �ساحب الولية، واأزاح���وه عن مركزه، فكان 
بداي���ة النق���الب الذي اأخ���ربه الق���راآن الكرمي عن���ه بقول���ه تعاىل:{َوَما 
���اَت اأَْو ُقِت���َل انَقَلْبُتْم  �ُسُل اأََفاإِن مَّ ���ٌد اإِلَّ َر�ُس���وٌل َقْد َخَل���ْت ِمن َقْبِل���ِه الرُّ مَّ حُمَ
رَّ اهلَل �َسْيًئا َو�َسَيْجِزي اهلُل  َعَل���ى اأَْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَل���ن َي�سُ

اِكِريَن})1(. ال�سَّ

ومع كّل ما حدث، فاإّن ويل الأمر احلقيقّي بعد ر�سول اهلل4 اآثر 
ال�سكوت على املطالبة بحّقه ال�سائع ِحفاًظا على كيان هذه الدولة الفتية، 
واكتف���اًء باإب���داء الن�سيحة، والإر�س���اد، والتوجيه للمتوّل���ني الذين عرفوا 

)1( اآل عمران: 144.
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مكانت���ه، ومل ي�ستغنوا ع���ن خربته، فكانوا بحاجٍة ما�ّس���ة اإليه ي�ست�سريونه 
فيم���ا يواجههم من م�س���كالت، ويعرت�سهم من مع�س���الت، حتى قال فيه 
ُعم���ر: )لول عل���ّي لهلك عم���ر()1(، )ل اأبق���اين اهلل ملع�سلٍة لي����ض لها اأبو 
احل�س���ن()2(، وقال: )ق�سية ول اأبو احل�سن لها()3(، وقال: )ل يفتني اأحٌد 

يف امل�سجد وعلّي حا�سر()4( كّل ذلك اعرتاًفا منهم بف�سله. 

وكان مّم���ا األ���ّح عليه بال�سك���وت اإدراًكا من���ه  ÷  خلطورة الأمر، 
واأّن الوق���ت ل ي�سمح له باأْن يثري مو�س���وع اخلالفة، واأّن الأمر �سيوؤول اإليه 
اآج���اًل اأم عاجاًل، وكان ما توّقعه  ÷  حينم���ا ا�ستلم اأمر الأّمة، واأقام يف 
الّنا����ض حك���م ر�س���ول اهلل 4 اإّل اأّن تلك النفو�ض الت���ي ترّبت على عهد 
ر�س���ول اهلل 4، وانقادت لتعالي���م الإ�سالم قد تغرّيت مب���رور ال�سنني، 
دت بفع���ل الأطماع على القائد  مائر، فتمرَّ واخت���الف الّنهج، وف�س���اد ال�سّ
الإله���ّي، وواجهته بامل�س���اكل واملتاعب حتى بقي غريًب���ا، بل حتى لقي اهلل 

�سريًعا يف حمراب �سالته. 

)1( القا�سي املغربي: دعائم الإ�سالم: 2/ 453، ح 1584. حتقيق: اآ�سف بن علي اأ�سغر 
في�سي، دار املعارف - القاهرة، وموؤ�ّس�سة اآل البيت  2 .

)2( الطربي )ال�سيعي(: دلئل الإمامة: 21، ح3. حتقيق: ق�سم الدرا�سات الإ�سالمّية - موؤ�ّس�سة 
البعثة – قم، الطبعة: الأوىل، مركز الطباعة والن�سر يف موؤ�ّس�سة البعثة.

التعارف  دار  النا�سر:  الأمني،  ح�سن   : وتخريج  حتقيق   .426/1 ال�سيعة:  اأعيان  الأمني:   )3(
للمطبوعات، بريوت - لبنان.

)4( ابن اأبي احلديد: �سرح نهج البالغة: 18/1. حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، الطبعة: 
الأوىل، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية.
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ا لالإ�سالم فر�سته الذهبّية؛  الأمر الذي يجده َمن كان بالأم�ض عدوًّ
ليتحّك���م يف رق���اب امل�سلمني، ب���ل ومل يكتِف بذلك حتى ك�س���ف عن نواياه 
اخلبيث���ة بتولي���ة ابنه بع���ده خالفة الأّم���ة الإ�سالمّية، وكان ه���ذا يف ذاته 
ا�ستباح���ة حل���رم املب���ادئ الإ�سالمّية، و�سرب���ة قا�سمة لظه���ر الإ�سالم، 
الأم���ر الذي مل يكن بو�س���ع احل�سني ÷  الذي قال عنه ر�سول اهلل 4: 
)ح�س���نٌي مّن���ي واأنا من ح�س���ني()1( اأْن ي�سك���ت، اأو يتغا�س���ى عنه، فكانت 
قولت���ه ال�سريح���ة التي بقيت خال���دة مع الزم���ن: )اإّنا اأهل بي���ت النبّوة، 
ومع���دن الّر�سالة، وخمتل���ف املالئكة بنا فتح اهلل، وبن���ا ختم اهلل، ويزيد 
رج���ل فا�سق، �سارب اخلمر، قاتل الّنف����ض املحّرمة، معلن بالف�سق، ومثلي 

ل يبايع مثله()2(. 

)1( الإمام احمد بن حنبل: م�سند احمد: 4/ 172. النا�سر: دار �سادر، بريوت - لبنان.
)2( ابن طاوو�ض: اللهوف يف قتلى الطفوف: 17، الطبعة: الأوىل، اأنوار الهدى، قم - ايران.
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إقامة الشعائر الحسينّية

ترتب���ط اإقام���ة ال�ّسعائ���ر احل�سينّي���ة برباط امل���وّدة وال���ولء لأهل 
البي���ت2  الذي���ن اأم���ر اهلل بطاعته���م، وحمّبته���م، ووليته���م، ف���اإّن 
الطاع���ة، واملحّبة، واملوالة ميكن ترجمتها، وجت�سيدها عرب هذه ال�سعائر 
الت���ي اّت�سم���ت باحل���زن والن���دب، واملوا�س���اة للر�س���ول4، ولعلّي ÷  
وفاطم���ة3  يف م�سابهم مبقتل �سبط الر�سول4، و�سبل الو�سّي ÷ 

، وابن ال�سّديقة 3 .

وال�سيعة اقتداًء باأئّمتهم  2 ، ومتابعًة ل�سادتهم يقيمون العزاء، 
وين�سبون املاآمت، ويجّددون الأحزان يف كّل عام تقّرًبا هلل تعاىل مبودة اأهل 
البي���ت 2  الذين ق���ال اهلل �سبحانه فيهم: {ُقل لَّ اأَ�ْساأَُلُك���ْم َعَلْيِه اأَْجًرا 
ا ن�سرًة للحّق امله�سوم، وتلبيًة لنداء  َة يِف اْلُقْرَبى})1(، وه���و اأي�سً اإِلَّ امْلَ���َودَّ
احل�س���ني ÷  الذي اأعلنه وهو يف �ساحة القتال وحيًدا بني الأعداء: )اأما 
م���ن نا�سٍر ين�سرين(، فيك���ون جواب هذا النداء م���ن �سيعته وحمّبيه يف 
كّل زم���اٍن ومكان: )اإْن كان مل يجبك بدين عن���د ا�ستغاثتك، ول�ساين عند 

ا�ستن�سارك، فقد اأجابك قلبي، و�سمعي، وب�سري()2(.

)1( ال�سورى: 23.
)2( ال�سهيد الأول: املزار: 144. حتقيق: مدر�سة الإمام املهدي ÷ الطبعة : الأوىل، املطبعة: 

اأمري - قم، موؤ�ّس�سة الإمام املهدي ÷ - قم املقد�سة.
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اإّن حتقي���ق الّن�سرة للح�س���ني  ÷  ل يكون اإّل بال�سري على مبادئ 
احل�س���ني ÷ ، ومتّثل تعاليمه  التي اآم���ن بها، وجاهد يف �سبيل حتقيقها، 

وبذل دمه من اأجلها.

اإّن احل�س���ني ÷  مل يعرف الهزمية اأبًدا، ومل يدع لروح النك�سار، 
عف اأْن ت�سري اإىل نف�سه الأبّية، بل كانت اأقواله، واأفعاله جت�ّسد مبداأ  وال�سّ
مود، والإ�سرار، والّثبات: )ل واهلل ل اأعطيكم بيدي اإعطاء  الّرف�ض، وال�سّ
الّذليل، ول اأفّر ف���رار العبيد()1(، )فاإيّن ل اأرى املوت اإّل �سعادة، واحلياة 

مع الّظاملني اإّل برًما()2(.

اإّن هذه الّروح الثورّية، والّنف�ض الأبّية هي التي فّوتت على الأمويني 
فر�سته���م، وحّققت لالإ�سالم وجوده وبق���اءه وا�ستمراره، فلول هذا اخلّط 
الذي انتهجه احل�سني ÷  يف مقاومة الّظاملني، ورف�ض اّتباعهم؛ لتال�ست 

مبادئ الإ�سالم، وانحت معامله، وتهّدمت اأركانه.

ولك���ن �س���اء اهلل له���ذا الّدي���ن البق���اء وال�ستم���رار بف�س���ل تل���ك 
الّت�سحي���ات، والّدماء الزكّية التي �ُسفك���ت يف �سبيل الإ�سالم، ويف ن�سرة 

احلّق.

اإّننا وبعد مرور األف واأربعمائة عام من واقعة كربالء الأليمة لزلنا 
ن�ستذك���ر اأهدافها، ون�ستلهم من روح مبادئها العزمية، والثبات والإ�سرار 

)1( ال�سيخ املفيد: الإر�ساد: 89/2. حتقيق: موؤ�ّس�سة اآل البيت 2 لتحقيق الرتاث، دار املفيد 
للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.

)2( ابن طاوو�ض: اللهوف يف  قتلى الطفوف: 48، الطبعة: الأوىل، اأنوار الهدى، قم - ايران.
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عل���ى التم�سك بالإ�س���الم باعتباره املنهج الإلهّي الق���ومي رغم كّل العوادي 
والعقبات التي ي�سعها الأعداء يف طريق تقّدم الإ�سالم، ورغم كّل احلبائل 
واملوؤامرات الت���ي يحيكها الأعداء من اأجل الق�ساء عل���ى القيم الّروحّية، 
واملبادئ الإلهّية احلّقة، ولكن بف�سل الّروح احل�سينّية الوّثابة والتي نت، 
وتر�ّسخت بفع���ل اإقامة هذه ال�سعائر احل�سينّي���ة املتوارثة جياًل بعد جيل، 
والت���ي عّلمتنا الإقدام، واأنارت قلوبنا بالإميان والّثبات على احلّق؛ لتجّدد 
يف النفو����ض قّوة الإ�س���الم، وتعيد اإليها حرارة الإمي���ان، وتخلق فيها وِمن 
بينن���ا ق���ّوة ملواجهة الطغيان، والظل���م، والنحراف، والإن���كار على املنكر 

ة. ا مببادئه، وتعاليمه النريِّ اقتداًء ب�سرية احل�سني ÷ ، وتاأثرًّ

اإّن ث���ورة احل�س���ني ÷  ق���د جّددت الإ�س���الم بع���د اأْن اأو�سك على 
الّذوبان بفعل انحرافات بني اأمّية واأ�ساليلهم.

وكذل���ك نف�ض الّروح احل�سينّية املتوارثة ع���رب ع�سرات القرون هي 
الت���ي اأ�سعلتها ثورًة اإ�سالمية �ساملة؛ لت���ّدك بعرو�ض الطغاة وامل�ستكربين، 
ولتعي���د روح النت�سار اإىل نفو�ض امل�سلمني بعد اأْن �سرت اإىل نفو�سهم روح 
ربات املوؤملة الت���ي تلّقتها من القوى  الهزمي���ة، واخلنوع، والذّل بفع���ل ال�سّ

ال�ستعمارّية، وال�سهيونّية العاملية. 

ولك���ن تفج���ري الطاق���ات الإ�سالمّي���ة، واإث���ارة ال���ّروح احل�سينّي���ة 
الّراف�س���ة ه���ي التي اأعادت لالإ�س���الم قّوته يف هذا الع�س���ر بف�سل قيادة 
�سبل احل�سني÷  الذي اأ�سبح ل ياأبه لكّل تهديدات ووعود القوى الكافرة 
ول اأذنابها، فهي ل تخيفه ول تثري الفزع يف نف�سه، فال طائرات -ال�سوبر 
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نتن���ادر -، ول حامل���ة الطائ���رات - نيوجر�سي -، ول غريه���ا من اأ�سلحة 
الّدمار بق���ادرة على اأْن تثني، اأو تلني من قّوة ال�سمود الإ�سالمّية، بل هي 
تتحّطم عل���ى �سخرة ال�سمود الإ�سالمّية، وتتب���ّدد اأمام قب�سات املاليني 
امل�سلمة الّراف�سة حتى حتقيق الن�سر، واندحار الأعداء {َو�َسَيْعَلُم الَِّذيَن 

َظَلُموا اأَيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن})1(.

)1( ال�سورى: 227.
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د الّشهداء÷  إقامة المآتم على سيِّ

يتمّث���ل اإحياء منا�سب���ة عا�سوراء ذكرى مقتل الإم���ام اأبي عبد اهلل 
احل�س���ني بن علّي ÷  لدى ال�سيعة يف كّل م���كان باإقامة املاآمت، واملجال�ض 
احل�سينّي���ة، وقد داأبوا على ذلك منذ قروٍن طويلة ي�ستغلون هذه املنا�سبة؛ 
ل�ستعرا����ض �سرية احل�سني ÷ ، وم���ا جرى عليه مع اأ�سحابه، واأهل بيته 
من �سنوف الأذى، والّتقتيل من قبل �سلطان اجلور، وطاغية الّزمان يزيد 

بن معاوية، واأعوانه. 

وقد كانت هذه املجال�ض و�سيلة ناجحة؛ لرت�سيخ العقيدة الإ�سالمّية 
ال�سحيح���ة يف نفو�ض امل�سلمني، وكانت املناب���ر احل�سينّية �سالًحا يف وجه 
الطغ���اة وامل�ستبّدي���ن يبع���ث روح الإ�س���الم احلقيقّي يف نفو����ض املوؤمنني، 
وق���د حاول���ت ال�سلطات الغا�سم���ة يف كّل ع�سر اأْن حتارب ه���ذه ال�سعائر، 
وتق�س���ي على هذه املظاهر حماولًة منها لطم����ض احلقيقة، والتمويه على 
النا����ض، واإخفاء للجرمية ال�سنيعة التي اقرتفها الأموّيون يف حّق الإ�سالم 
وامل�سلمني، واإدراًكا منهم اأّن هذه املاآمت �سرخة املظلومني يف وجه الظامل، 

و�سوت املحرومني يف كّل مكان �سّد الغا�سب.

ولك���ّن ال�سيعة يف كّل م���كان، ويف كّل ع�سر مل يخ�سعوا حتت وطاأة 
الّتعذيب، وال�سطه���اد لتلك امل�سايقات، واأ�سالي���ب الإرهاب، بل زادتهم 
اإمياًن���ا وت�سميًما عل���ى اإحياء هذه املنا�سبة، واإقام���ة جمال�ض العزاء على 
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ال�ّسه���داء م���ن اأهل البي���ت  2  الذين �سق���وا بدمائه���م الّزكّية �سجرة 
الإ�س���الم، و�سّح���وا باأرواحه���م فداًء للعقي���دة والّدي���ن، فا�ستحقوا بذلك 

الّتكرمي، والتعظيم.

اإّن اإحي���اء هذه املنا�سبة، والإ�س���ادة بذكر الأبطال الأ�ساو�ض الذين 
بذلوا دماءهم يف �سبيل املبداأ هو تعظيم لالإ�سالم، وتذكري لالأّمة بواجبها 
املقّد����ض الذي يقع على عاتق اأبنائها يف الّدف���اع عن عقيدتها، ومبادئها، 

وقيمها ال�سماوّية.

ولق���د كانت تل���ك �سّن���ة الأمم وال�ّسعوب على اخت���الف ع�سورها، 
واأديانه���ا، واأماكنها يف تعظيم رجاله���ا الذين �سّجلوا �سفحات بي�ساء من 

اجلهاد الدينّي، والوطنّي، والقومّي يف تاريخها.

ونح���ن امل�سلم���ون ل�سنا ِبدًع���ا من ه���وؤلء، فلنا رجالن���ا الأعاظم، 
واأبطالن���ا ال�سراغم، واأيامنا اخلال���دات التي كان لها اأكرب الأثر يف تاريخ 
اأّمتن���ا الإ�سالمّية، ولعّل ذك���رى ا�ست�سهاد الإمام احل�سني  ÷  من اأعظم 

تلك املنا�سبات، واأجلِّها َخطًرا، وذلك لأمور كثرية اأهّمها:

اأّنه���ا ثورة احل���ّق يف وجه الباطل، و�سرخة الإمي���ان يف وجه الكفر 
والطغي���ان ت�ستح���ّق التخلي���د والإ�س���ادة بها وتبي���ني اأهدافه���ا، ونتائجها 
واأ�سبابه���ا، حت���ى يقف امل�سل���م على احلقيق���ة الوا�سح���ة، وي�ستفيد منها 
درو�ًس���ا يف اجلهاد والّن�سال يف �سبيل احل���ّق، وحتى ل تاأخذه يف اهلل لومة 
لئ���م، وي�ستفيد منها ال�سرب على امل�سائب الت���ي حتمّلها اأولئك الأبطال، 
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وي�ستفيد منها العزم والت�سميم وقّوة الإرادة التي متّيز بها اأولئك الّرجال 
الذي���ن مل يقبل���وا بالّظلم وال�ستب���داد، ومل ي�سكتوا على املنك���ر والف�ساد، 
ب���ل كان �سعارهم ه���و الأمر باملعروف والّنهي عن املنك���ر، ومقاومة البغي 

والف�ساد، واإعادة احلّق اإىل اأ�سحابه.
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تطّور المآتم الحسينّية

لق���د تط���ّورت املاآمت احل�سينّي���ة عما كانت علي���ه �سابًقا حيث كانت 
تقت�سر يف الّزمن ال�سابق على ا�ستعرا�ض ال�سرية احل�سينّية، ويغلب عليها 
طابع املاأ�ساة والأحزان، واإث���ارة امل�ساعر والعواطف حتى تعي�ض امل�سيبة، 
وتتح�ّس�ض الآلم التي عاناها الإمام احل�سني ÷  مع اأهل بيته واأ�سحابه، 
وت�ستنف���ر ال�سع���ور بب�ساعة اجلرمية التي ارتكبت يف ح���ّق اأهل هذا البيت 
ا، فاإّنه تعبري عن الولء ال�سادق  الطاهر  2 ، وكان ذلك �سروريًّا ومهمًّ
وامل���وّدة الواجبة، فاإّن امل���وايل ل بّد واأْن ي�سعر بعم���ق الرتباط الوثيق ملن 
يح���ّب، والت�س���ال الت���اّم مبن ي���وّد؛ حتى يح�س���ل التفاعل الت���اّم والتاأّثر 
احلقيق���ّي، وحتى يكون هذا املوؤمن �سادًقا بح���قٍّ وهو يرّدد هذه الكلمات: 
)َي���ا َليَتِن���ي ُكن���ُت َمَعُهْم َفاأَُف���وَز َفْوًزا َعِظيًم���ا()1( بقلوب موؤمن���ة، ونفو�ض 
م�ستع���ّدة وم�ستنفرة؛ لكي ت�سري على اخلّط الذي �سار عليه احل�سني÷ ، 

واأ�سحابه من الثورة على الواقع الفا�سد، ومقاومة النحراف.

وم���ع ذلك، ف���اإّن املنابر احل�سينّي���ة لها مهّمة اأخ���رى ل تقّل اأهّمية 
لة لها،  ع���ن ا�ستثارة العواطف، واإثارة الأ�سجان والنفعالت، بل تكون مكمِّ
وهي بّث روح الوعي الإ�سالمّي بني اأبناء الأّمة الإ�سالمّية، وتبيني املفاهيم 
الإ�سالمّية، وتو�سيحها للّنا�ض؛ حتى يكونوا على علٍم ودرايٍة باأمور دينهم، 

وتر�سيخ الإميان بعقيدتهم.

)1( الن�ساء: 73.
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وكّلم���ا ازدادت الّنا�ض وعيًّا باأحكام الإ�س���الم كّلما ازدادوا اإمياًنا، 
ومت�ّس���ًكا به، وا�ستع���داًدا لبذل الأم���وال، والأرواح يف �سبي���ل الّدفاع عنه، 

وحمايته من كّل معتٍد اأثيم. 
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دور المجالس الحسينّية

وله���ذه املجال����ض احل�سينّي���ة دوٌر كب���رٌي يف دفع ال�سبه���ات، وتقومي 
النحرافات ال�سلوكّية، واملحافظة على �سالمة املجتمع من ت�سّرب الأفكار 
امللح���دة، والآراء الهّدامة الواف���دة، وبذلك يتحّقق دور ه���ذه املوؤ�ّس�سات، 
ادق  ÷ : )رحم اهلل  وتوؤت���ي ثماره���ا، وتكون م�سداًقا لقول الإم���ام ال�سّ

من اأحيا اأمرنا()1(.

ك���ذب امل���وت فاحل�س���ني خمل�����د            ك���ّلم���ا اأخ����ل���ق الّزم���������ان جت���ّدد

د العـزاء على الـح�سني ÷ ؟! ملاذا جنداّ
ي���ا لهول امل�سيب���ة، ولعظيم الفاجع���ة م�سيبة م���ا اأعظمها، ورزّية 
م���ا اأجّلها، فجعت قل���وب امل�سلمني، واأدمت اأكب���اد املحّبني، وقّرحت عيون 
النادب���ني، م�سيبة من هولها تتفّطر القل���وب والأفئدة، وجل�سامتها تنهار 
الق���وى والأع�س���اب، ومن �سّدة وقعها، وقّوة تاأثريه���ا تق�سعّر لها الأبدان، 

وتتقّطع لفظاعتها القلوب اأ�ًسى، وحزًنا.

 اإّنها ماأ�ساة كبرية حّلت باأهل البيت الّنبوّي 2 ، فاأهوت بعماده 
وركن���ه، فتزلزلت لعظمها اأركان الإ�سالم، وته���اوت دعائمه، فاملقتول هو 
احل�س���ني ÷  ابن بن���ت ر�سول اهلل نبّي الإ�سالم4، ف���ال غرابة يف اأْن 

)1( الطو�سي: الأمايل: 135/ ح: 31. حتقيق: ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية - موؤ�ّس�سة البعثة، 
الطبعة: الأوىل، دار الثقافة للطباعة والن�سر والتوزيع - قم.
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توؤّث���ر م�سيبت���ه هذا الأث���ر، وترتك يف نفو����ض امل�سلمني الّلوع���ة واحل�سرة 
امل�ستم���ّرة، ل ي���ربد غليله���ا، ول ي�سك���ن ن�سيجها، بل تبقى ه���ذه احل�سرة 
والّلوع���ة واحل���زن ناًرا متاأّجج���ة يف القلوب ل يطفئ لهيبه���ا اإىل اأْن يقوم 
قائم اآل حمم���د )عج(، يعيد احلّق اإىل ن�سابه ويقيم دولة احلّق، وي�سّكل 
حكوم���ة الع���دل الإلهي، ويقت����ضّ من الّظامل���ني، ويزيح من ه���ذه الأر�ض 
هياكل الطغاة وامل�ستبّدين )فيمالأ الأر�ض ق�سًطا وعدًل بعدما ملئت ظلًما 

وجوًرا()1(.

لقد كانت تلك اجلرمية ال�سنيعة من الفظاعة مبكان حتى اأّنها رغم 
م���رور املئات من ال�سنني اإّل اأّن ب�ساعتها ل زالت ماثلة للعيان، وق�سوتها ل 
زال���ت موؤّثرة يف الوج���دان، فامل�سيبة الكربى ب�سب���ط الّنبّي4، و�سبل 
علّي÷  ل ميكن اأْن تهداأ، اأو تتال�سى من الّنفو�ض، فاإّن الأمويني مل يرتكوا 
و�سيلة من و�سائل الإجرام واخلبث والنذالة واخل�ّسة اإّل وارتكبوها يف حّق 
احل�س���ني ÷ ، واأ�سحابه، واأهل بيته، فلم يرعوا حرمة ر�سول اهلل4، 
وقرابت���ه، ومل توؤّثر فيهم تلك املواعظ البليغة، واخلطب احلافلة بالّن�سح 
والإر�ساد التي األقاها على م�سامعهم اأبو ال�ّسهداء احل�سني بن علّي1، بل 
كان جوابهم بال�ّسه���ام املتطايرة، وال�سيوف امل�سهورة، والّرماح املرفوعة.

وكان ذل���ك هو جزاء احل�سني ÷  منه���م ذلك الذي ترك موطنه 
وج���اء ملّبًيا لطلبهم، وجميًبا لندائهم، ولكّنهم خذلوه، وحاربوه، ف�سّجلوا 

)1( الطو�سي: الغيبة: 24. حتقيق: ال�سيخ عباد اهلل الطهراين، ال�سيخ علي اأحمد نا�سح، 
الطبعة: الأوىل، بهمن، النا�سر: موؤ�ّس�سة املعارف الإ�سالمّية - قم املقّد�سة.
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بذلك �سفحة �سوداء يف تاريخهم يبقى عارها، و�سنارها ما بقي الدهر.

ول ري���ب اأّن ال�سيعة بتجديدهم الع���زاء والنياحة مل�سيبة اأبي عبد 
اهلل احل�سني ÷  اإّنا يتاأ�ّسون يف ذلك باأئّمتهم الطاهرين املنتجبني2  
-الذي���ن اأذه���ب اهلل عنهم الّرج����ض، وطّهرهم تطهرًيا-، فه���م قد داأبوا 
ا منهم عل���ى م�ساركة ال�سيعة  عل���ى اإحياء ه���ذه امل�سيبة يف كّل عام حر�سً
جي���اًل بعد جي���ل يف هذا امل�ساب الأليم، واخلط���ب العظيم حيث يبقى يف 
وجدانهم، ويف م�ساعرهم ح�سرة واأملًا ُمفجًعا ملقتل ال�سبط ال�سهيد املظلوم 
الذي ق�سى �سريًعا يف �سبيلهم، ومن اأجل اإنقاذهم من الطغمة املنحرفة، 
وم���ن اأجل اإحياء الّدين الذي اندر�ست معامله، وحُميت اآثاره باأيدي اأولئك 
اللئام واملردة الفّجار الذين ا�ستوجبوا بفعلهم ال�سنيع العذاب الأليم، فيا 
ويلهم من نقمة اهلل جزاًء على ما اقرتفوه من اإثٍم تهتّز له الكائنات، ومن 

ذنٍب تت�سّدع من هوله اجلبال.

و�سيبقى ا�سم احل�سني ÷  خالًدا اأبًدا ترّدده املاليني يف كّل ع�سر، 
وترّدد مع ا�سمه معاين الّن�سال واجلهاد، والعّزة والفداء والت�سحية، تلك 
املع���اين ال�سامي���ة التي خّلدها احل�سني ÷  مبقتله ي���وم عا�سوراء؛ لتبقى 

خالدة، وباقية اإىل الأبد م�سعاًل ُي�سيئ درب ال�سالكني، وطريق احلرية.

ويف مقاب���ل ذلك يبقى ا�سم يزيد مرادًفا لكّل طاغيٍة غا�سٍم وظامٍل 
م�ستبدٍّ ل يخ�سى اهلل تعاىل، ول يحفل بالقيم واملبادئ الإن�سانّية، و�سيبقى 
ه���ذا ال�سم اخلبي���ث عنواًنا لكّل حاك���م جائر ي�سري �س���رية يزيد، وينهج 

نهجه، ويقتفي اأثره.
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وهكذا تخلد ذكرى احل�سني ÷  يف كّل عام، وتتجّدد مدى الأعوام 
مبا حتمله من لوعٍة وحرقٍة وحزٍن وكاآبٍة لكّنها �سرورّية من اأجل اإيقاد نار 

الثورة، ولهب الّن�سال املتاأّجج وامل�ستمر.
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مشروعّية البكاء على الميت

ندب امليت والبكاء عليه واحلزن على فقده اأمر م�سروع -يف اجلملة 
-يف ال�سريعة الإ�سالمّية، وتختلف اأ�ساليب ذلك باختالف الأمم والبيئات، 
اإّل اأّن امل�س���روع منها م���ا ل يتعار�ض ومبادئ الإ�سالم -الذي يوؤّكد على اأّن 
حقيق���ة امل���وت باأّنها لي�ست اإنه���اء للحياة مطلًقا، واإّنا ه���ي نهاية مرحلة 
وبداي���ة مرحل���ة اأخرى، واأّن كّل حّي ماآله اإىل امل���وت، ول ُي�ستثنى من ذلك 
اأحد - ولي�ض الندب واحلزن والبكاء هو اعرتا�ٌض على هذا احلكم الإلهّي 
املق���ّدر، واإّنا هو نوع من املوا�ساة والوفاء لهذا ال�سخ�ض الذي كان ماثاًل 
اأمامهم يق���وم بدوره يف احلياة، وتخليًدا لذكرى ه���ذا ال�سخ�ض واأمثاله، 
واإحياء ملبادئه، وف�سائله تقوم هذه املظاهر التي جتعل من ذكراه باقية يف 
القلوب، وماثلة للعي���ان يجّددها الكبار وفاًء، ويخّلدها الأبناء من بعدهم 

ا�ستمراًرا وا�ستلهاًما لذلك الدور الذي قام به هذا ال�سخ�ض.

ف���اإذا كان ه���ذا ال�سخ����ض كاحل�سني ب���ن علّي ÷  �سب���ط ر�سول 
اهلل4، و�سّي���د �سب���اب اأه���ل اجلّن���ة ÷ ، وال���ذي م�سابه م���ن اأفجع 
امل�سائب التي حّلت بواحٍد من اأهل بيت الع�سمة، واإماٌم من اأئّمة امل�سلمني 
ب�سبب مت�ّسكه مببادئ���ه، ودفاعه عن دينه وعقيدته، فكان من الواجب اأْن 
ل تن�س���ى الأّمة هذا الف�سل الذي قّدمه له���ا، واأْن تعرتف له بهذا اجلميل 
ال���ذي ق���ام ب���ه، واأْن ت�ستمّر عل���ى اإحياء ذك���راه �سنيًنا متطاول���ة، وقروًنا 
ا اإذا كان���ت اأ�سباب النحراف الت���ي واجهها احل�سني  متالحق���ة خ�سو�سً
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÷  ل زال���ت قائمة، وقوى الطغي���ان التي �سارعها احل�سني ÷  ل زالت 
متحّكمة، فال بّد من �سرخٍة مدّويٍة يف وجهها، ول بّد من مقاومٍة لها حتى  
ي�سرتّد الإ�سالم كيانه، وتعود اإليه روحه وحقيقته، وعند ذلك تكون مبادئ 

احل�سني ÷  هي احلاكمة، واأهداف احل�سني ÷  هي املتحّققة.

6-12-2010.indd   94 07/12/2010   12:45:08 �



95

اء
د نِّ

 ال
�ي

لّب�
÷ ُي

ن 
س��

حل
ا

دور المواكب العزائّية

وم���ن هنا ياأتي دور املواكب العزائّي���ة التي تقام يف كّل عام مظهًرا 
���ا يعرّب عن ارتباط الأّمة بقائده���ا، ومت�ّسكها مببادئها احل�سينّية،  جماعيًّ
وا�ستعداده���ا لل�سري يف �س���وء منهاج احل�سني ÷  الّر�س���ايّل، واأْن يرتّبى 

على ذلك – الأبناء، والأحفاد -حتى حتقيق الّن�سر التام لالإ�سالم.

الذكرى اخلالدة
متّخ�س���ت الأي���ام الع�س���رة الأوىل من املح���رم بذك���رى ا�ست�سهاد 
احل�س���ني ÷ ، واإحياء ذك���راه، وا�ستعرا�ض �سريته، ولع���ّل هذا الهتمام 
املتزايد بهذه الذك���رى دون �سواها من ذكريات املع�سومني  2  يرجع 
اإىل اأهمي���ة ال���دور الذي قام به الإمام احل�س���ني ÷  يف تدعيم الإ�سالم، 
وتقوي���ة اأركان���ه، وتثبي���ت دعائم���ه، ف���كان اإحي���اء ذك���رى احل�سني ÷ ، 
والتعّر����ض اإىل الدور الكب���ري، واملجهود العظيم الذي قام به هو يف الوقت 

نف�سه ي�ساهم يف توثيق ال�سلة بني امل�سلمني ودينهم.

وم���ع اأّن ق�سي���ة احل�س���ني ÷ ، وذك���رى عا�سوراء اّتخ���ذت طابًعا 
���ا؛ لأّن ال�سيعة هم فقط الذين يحتفلون بهذه الذكرى دون غريهم  مذهبيًّ
ز طيل���ة التاريخ  م���ن ف���رق امل�سلم���ني، اإّل اأّن دور ال�سيع���ة ال�سيا�سّي املتميِّ
الإ�سالمّي حف���ظ لالأّمة الإ�سالمّية بقاءها، واأحيا يف نفو�ض امل�سلمني روح 
احلر����ض على الإ�سالم، والّتم�سك به، فقد تع���ّدى اأثر املنا�سبة احل�سينّية 
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الّنطاق املذهبّي اإىل الدائرة الإ�سالمّية الوا�سعة، ول نبالغ يف هذا الإّدعاء 
فالتاريخ املعا�سر الذي نعي�سه هذه الأيام يثبت ما نقول. 

اإّن اخت�سا�ض ال�سيعة بذك���رى احل�سني ÷  يوم عا�سوراء، وعدم 
م�ساركة اإخوانهم امل�سلمني لهم يف اإحياء هذه ال�سعائر لي�ض لأّن غري ال�سيعة 
من امل�سلمني ل يعلمون ف�سل احل�سني ÷ ، اأو يجهلون قدره، ومكانته من 
ر�س���ول اهلل4، ذلك لأّن كثرًيا من علماء امل�سلمني وموؤّرخيهم قد كتبوا 
يف احل�س���ني ÷ ، وبيان ف�سل���ه ومقتله موؤلفات عدي���دة، ولكن اإهمالهم 
لإحياء ذكراه يرجع اإىل ارتباط اأولئك امل�سلمني بال�سلطات احلاكمة والتي 
ا�ستمرت طول خّطها التاريخّي على حظر هذه ال�سعائر وحماربتها اإمعاًنا 
طهادهم باعتبار اأّن هذه الطائفة  يف التنديد بال�سيعة، والتنكيل بهم، وا�سّ
بقي���ت طوال تاريخها املمتد من وف���اة الّر�سول الأعظم4 تقف يف وجه 
احل���ّكام مّمن ينحرف عن خطر الّر�سال���ة الإ�سالمّية، وتثري يف وجوههم 

املتاعب.

وق���د حتّول���ت هذه املاآمت، وه���ذه ال�سعائر التي ُتق���ام لإحياء ذكرى 
����ض يف الّرثاء،  احل�س���ني ÷  يف عا�س���وراء من طابعه���ا التقليدّي املتمحِّ
والن���دب، والع���زاء؛ ك���ي تكون جمال����ض تبع���ث يف نفو����ض امل�ستمعني روح 
الإ�س���الم احلقيق���ّي، وحتّولت املنابر احل�سينّي���ة اإىل و�سائل اإعالم؛ لن�سر 
مب���ادئ العقي���دة احلّق���ة، وبع���د اأْن �س���ّدت يف وجوههم و�سائ���ل الإعالم 
ا للت�سهري، وال�ست���م، والفرتاء من قبل  الأخ���رى، وبع���د اأْن اأ�سبحوا غر�سً
اأولئك الطغام، وعلماء ال�سوء مّم���ن تن�سبهم ال�سلطات اجلائرة، وتغدق 
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عليه���م الأموال الطائلة، وت�سّخرهم؛ لتحقيق اأغرا�سهم اخلبيثة، وترويج 
الدعاية لهم، وتخدير العاّمة من النا�ض عن املطالبة بحقوقهم.

من ذل���ك يظهر دور املاآمت احل�سينّية، واإحي���اء ذكرى عا�سوراء يف 
التاريخ ال�سيا�سّي للم�سلمني، ولأجل ذلك كان التاأكيد من قبل الأئّمة2  
عل���ى �س���رورة عقد جمال�ض الع���زاء والرثاء م���ن منطلق املب���ادئ والقيم 
الت���ي ثار من اأجله���ا الإمام احل�س���ني ÷ ، والتي جت�ّس���دت يف �سخ�سّية 
احل�سني÷  يوم عا�سوراء حيث وقف وحيًدا بني تلك اجلموع التي تّدعى 
النتم���اء اإىل الإ�س���الم وهي تنظر اإلي���ه يطلب العون منه���ا؛ كي تقف اإىل 
جانبه لن�س���رة احلّق والّدين، ولكّنهم عموا و�سّم���وا، وماتت �سمائرهم، 
فكان���ت وقفة احل�سني ÷ ، وم�سرعه يف ذلك الي���وم �ساهًدا بارًزا للحّق 
املهت�سم، وعنواًنا كبرًيا للثبات على املبداأ، وعدم التنازل عنه )ل واهلل ل 

اأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل، ول اأفر فرار العبيد()1(.

فمن اأجل اأْن تبقى املبادئ التي قام من اأجلها احل�سني ÷ ، وقتل 
يف �سبيله���ا، ومن اأج���ل اأْن يبقى الإ�سالم ثورة متاأّجج���ة يف نفو�ض اأبنائه، 
وتعاليم���ه باقي���ة من غري حتري���ف وتزيي���ف كان ل بّد م���ن ال�ستمرار يف 
اإقامة هذه ال�سعائ���ر تخليًدا ل�سخ�ض احل�سني ÷ ، وعرفاًنا بف�سله على 
الإ�س���الم وامل�سلمني، فلم تكن هذه ال�ّسعائ���ر، وهذه املواكب العزائّية التي 
ُتق���ام يف ذكرى عا�سوراء من كّل عام رّدة فعل نف�سّية، وتكفرًيا عن الذنب 

)1( ال�سيخ املفيد: الإر�ساد: 98/2.  حتقيق: موؤ�ّس�سة اآل البيت  2  لتحقيق الرتاث، دار املفيد 
للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.
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كم���ا يحاول بع�ض تالمذة امل�ست�سرق���ني اأْن يقولوه، ويرّوجوه بهدف اإطفاء 
ه���ذه اجلذوة م���ن احلما����ض الدينّي يف نفو����ض امل�سلمني، بل ه���ي �سعائر 
ماأم���ور بها �سرًعا، وامل�سلح���ة منها بّينة وظاهرة ل تنك���ر، على اأّن بع�ض 
املمار�س���ات اخلاطئ���ة التي تتبع عادة يف مثل ه���ذه  املنا�سبات لي�ست مّما 
يغرّي تلك احلقيقة، اأو يرّبر النتقاد والعرتا�ض على اإحياء هذه الذكرى، 
فاإّن هذه املمار�سات ميك���ن اأْن تخ�سع للتوجيه الدينّي، والإ�سراف النزيه 

الذي ي�سمن لها �سالمتها، ويحفظ لها م�سروعّيتها.

فتخلي���د ذك���رى احل�س���ني ÷  يف اأيام عا�س���وراء اأ�سب���ح ومبرور 
الّزم���ن �سرورة ل غنى عنها، لأّنه���ا تزّود امل�سلمني بطاقة حمّركة، وتقّوي 
معنوّياته���م، وتثري يف نفو�سهم احلما�ض الإ�سالمّي، وال�سعور الدينّي الذي 

ينبغي اأْن يكون دائًما قويًّا؛ لي�سمن بقاء الإ�سالم قويًّا.
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لماذا البكاء على الحسين ÷ ؟

م���ن الأمور التي ارتبطت بتاريخ ال�سيعة، وامتازوا بها عن غريهم، 
هي بكاوؤهم على احل�سني ÷ ، وغريه من املع�سومني  2 ، واعتقادهم 
مل�سروعّي���ة ذلك الب���كاء باعتباره نحًوا من ا�ست�سعار احل���زن، والتاأ�ّسي ملا 
اأ�س���اب احل�س���ني ÷ ، واأهل بيته  2  من امل�سائ���ب والتي تق�سّعر لها 
الأب���دان، وحتّرك امل�ساعر، وتثري الوجدان باحلزن والكاآبة، وقد كان هذا 
ال�سع���ار مثار نق���ٍد، وملٍز من بع����ض امل�سلمني منكرين اأ�س���ل ذلك ال�سرع، 
وال�سيئ الذي ينبغ���ي اأْن يقال قبل الكالم يف �سرعّية البكاء، والأدّلة عليه 
اأّن الب���كاء حال���ة نف�سّية تنتاب الإن�س���ان نتيجة لت�سّوٍر خا����ضّ يتفاعل يف 
نف�س���ه، وميازج م�ساع���ره واأحا�سي�سه حزًنا واأملًا وتاأ�ّسًف���ا، ثّم يتحّول ذلك 
ال�سع���ور الباطنّي يف �سورة الب���كاء الذي ينّف�ض فيه الإن�سان ما اأ�سابه من 
ه���مٍّ وغمٍّ وحزٍن وكمٍد، ومثل هذه احلالة، وبغ�ض الّنظر عن م�سروعّيتها، 
فاإّنه���ا اأمٌر غري اإرادّي بالن�سبة لالإن�س���ان اأّي اإن�سان، لذلك ل معنى للقول 
باأّن مثل ذلك حرام اأو مكروه ما دام الأمر �سادر عن غري اإرادة، ذلك لأّن 
اأث���ر ال�سدمة النف�سّية يكون هو املوجب للبكاء والنفعال، وطبيعّي اأّن دور 
الّدي���ن يف هذا املجال هو دور التهذيب، والإر�ساد، والتوجيه اإىل الطريقة 
ال�سحيح���ة التي يتمّكن الإن�سان عن طريقها تفريغ هذه ال�سحنة النف�سّية 
م���ن احلزن واجلزع دون الكبت والتحرمي، لأّن م�ساّر الكبت واحلظر عن 
الب���كاء، اأو الأ�س���ى يوؤّدي اإىل نتائج وم�ساعفات وخيم���ة لها تاأثرٌي كبري يٌف 
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�سل���وك الفرد، ويف تفكريه نظًرا ملا ي�سّببه مثل ه���ذا الكبت من ت�سّرفات 
تخرج بالإن�سان ال�سوّي عن جاّدة ال�سواب، وقد اأدرك علماء النف�ض ذلك 
املعن���ى، وعرف���وا فائدة الب���كاء كاأ�سلوب نافع يف عالج كث���ري من الأزمات 
النف�سّية حيث اإّنه املنفذ الوحيد الذي ي�ستطيع الإن�سان اأْن يخرج بوا�سطته 
م���ن همومه واأحزانه و�سجونه، فيخّف���ف عن طريق البكاء اآلمه النف�سّية، 
ويعي���د التوازن اإىل حالته ال�سعورّي���ة، وي�سعر بعد ذلك بالّراحة، ويتال�سى 

عنه ذلك الغّم والكرب الذي يعي�سه.

وقد �س���رب لنا الّر�سول الأعظم 4 املَث���ل، والقدوة احل�سنة يف 
هذا ال�ّساأن، فقد ُروي عنه 4 حينما دخل على ابنه اإبراهيم وهو يجود 
بنف�سه وقد دمعت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: )واأنت يا ر�سول 
اهلل، فق���ال: يا ابن عوف، اإّنها رحمة، ث���ّم اأتبعها باأخرى، فقال �سلى اهلل 
علي���ه ]واآله[ و�سّلم: اإّن العني تدم���ع، والقلب يحزن، ول نقول اإّل ما ير�سي 

رّبنا()1(.

وم���ن ذلك نعلم اأّن البكاء لفراق احلبي���ب اأمٌر غريزّي وطبيعّي يف 
الإن�س���ان ل يختل���ف فيه نبّي، اأو غ���ريه اإّل اأّن الّنب���ّي 4 اأو�سح اأّن ذلك 
التعب���ري عن احل���زن والأ�سى ينبغ���ي اأْن ل يتجاوز حدود امل�س���روع، واأْن ل 

ي�ستمل على اأمٍر مناٍف لغر�ض ال�سارع.

وق���د كان الب���كاء م�سروًع���ا مبقت�س���ى الن�سو�ض ال���واردة يف هذا 
اخل�سو����ض، وكان الّنب���ّي 4 مّم���ن ي�سّج���ع عليه وميار�س���ه، فقد روى 

)1( البخاري: �سحيح البخاري: 2/ 85. النا�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع.
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عنه4 اأّنه )ملّا راأى حمزة قتياًل بكى، فّلما راأى ما مّثل به �سهق()1(.

 وذكر الطربي يف تاريخه اأّنه )مّر ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه ]واآله[ 
و�سّل���م بداٍر م���ن دور الأن�سار من بن���ى عبد الأ�سهل، وبن���ى ظفر، ف�سمع 
البكاء والنوائح على قتالهم، فذرفت عينا ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه]واآله[ 
و�سّل���م، فبكى، ثّم قال: لكن حم���زة ل بواكي له، فلما رجع �سعد بن معاذ، 
واأ�سيد بن ح�سري اإىل دار بنى عبد الأ�سهل اأمرا ن�ساءهم اأْن يتحّزمَن، ثّم 

يذهَب فيبكني على عّم ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه ]واآله[ و�سّلم()2(.

وهن���اك �سواهد اأخرى ميكن الإّط���الع عليها من خالل ا�ستعرا�ض 
�س���رية الّنب���ّي 4 ومن ذلك ما ذك���ره يف ال�ستيعاب لب���ن عبد الرب يف 
ترجم���ة جعفر بن اأبي طالب )ملّا جاء نعي جعف���ر اأتى امراأته اأ�سماء بنت 
عمي�ض، فعّزاها يف زوجها، ودخلت فاطمة وهي تبكى وتقول واعّماه، فقال 

�سلى اهلل عليه ]واآله[ و�سّلم على مثل جعفر، فلتبِك البواكي()3(.

ويكفي هذا دللة على م�سروعّية البكاء.

ة بالبكاء على احل�سني ÷؛   بقي اأْن ندرك ال�سّر والفل�سفة اخلا�سّ
لن���درك اأّن الب���كاء عليه ÷  مل يكن ملجّرد احل�س���رة وال�سفقة مبقدار ما 

)1( الذهبي: �سري اأعالم النبالء: 1/ 184. حتقيق : اإ�سراف وتخريج: �سعيب الأرنوؤوط/ح�سني 
الأ�سد، الطبعة: التا�سعة، النا�سر: موؤ�ّس�سة الر�سالة، بريوت - لبنان.

)2( الطربي: تاريخ الطربي: 2/ 210.حتقيق : مراجعة وت�سحيح و�سبط: نخبة من العلماء 
الأجاّلء، النا�سر : موؤ�ّس�سة الأعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان.

)3( الطربي: ذخائر العقبى: 218. النا�سر: مكتبة القد�سي ل�ساحبها ح�سام الدين القد�سي- 
القاهرة.
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كان تعب���رًيا عن احلّب وامل���والة للح�سني ÷  والكراهّي���ة لأعدائه الذين 
ه���م يف الوقت نف�سه اأع���داء الّدين؛ ذلك لأّن تعمي���ق ال�سعور الإميايّن يف 
نف����ض امل�سلم ل يتّم اإّل بطريق ال�ست�سعار والإح�سا�ض العميق باأحقّية اأهل 
البي���ت  2، وعدالة ق�سّيته���م، واأّن حركتهم مل تكن ل���دواٍع �سخ�سّية، 
واإّن���ا كانت بدافع دين���ّي خال�ض، واأّن العداء مل يكن نتيج���ة �سراٍع َقَبلّي 
مبقدار ما هو �سراٌع عقائدّي، فاأولئك الذين وقفوا يف وجه احل�سني ÷، 
وحارب���وه اإّنا حارب���وا املبداأ ال���ذي مت�ّسك به احل�س���ني ÷ ، والأهداف 
والِقيم التي �سعى احل�سني÷  من اأجل تر�سيخها، وتثبيت دعائمها، فمتى 
ما اأدرك الإن�سان امل�سلم هذا الأمر وت�سّور هذه الق�سّية ل بّد واأْن يتفاعل 
معه���ا نف�سيًّا، ويتجاوب معها عاطفيًّا، وينفعل بع���د ذلك باكًيا تعبرًيا عن 
اأ�س���اه وحزنه واأ�سف���ه ملا حّل بهذه الأ�سرة ال�سريف���ة والتي قّدمت للب�سرّية 
اأعظ���م نعم���ة عرفتها الإن�سانّي���ة يف تاريخها كّله وهي الّر�سال���ة ال�سماوّية 
الت���ي بّلغها جّده���م الّر�سول 4، والت���ي كّلفوهم بحمايته���ا، وحفظها، 
والقي���ام عليها ورغم كّل ذلك تتمّكن ع�ساب���ة مل تعرف الإ�سالم حقيقة، 
ومل توؤم���ن مببادئه واقًع���ا اأْن تتحّكم يف رقاب امل�سلم���ني، واأْن حتّول حكم 
الإ�سالم اإىل حك���م ملكّي وراثّي يتعاقب عليه اأفراد ل �سلة لهم من قريب 
اأو بعي���د بالّر�سالة املحّمدّية، وتتحّدى �سعور امل�سلمني جميًعا باإق�ساء اأهل 
بي���ت الّر�سال���ة  2  عن مكانتهم  التي اأّهله���م اهلل تعاىل لها، واأعّدهم 
لتحّم���ل اأعبائها، ث���ّم يبلغ التحّدي غايته، وي�سل البغ����ض والعداء اأق�ساه 
يف نفو�سه���م حينما يحا�س���رون عميد هذا البي���ت الّطاهر ÷ ، واأ�سرف 

6-12-2010.indd   102 07/12/2010   12:45:09 �



103

اء
د نِّ

 ال
�ي

لّب�
÷ ُي

ن 
س��

حل
ا

خمل���وٍق على وجه الأر����ض وهو ريحانة ر�س���ول اهلل 4، و�سبطه، و�سّيد 
�سب���اب اأهل اجلّنة احل�سني بن علّي ÷ ، فيقتلونه مع اأهل بيته واأ�سحابه 

بكّل حقٍد ونذالٍة وخ�ّسة مل يعرف التاريخ لها مثياًل. 

اإّن كّل ذلك يحّرك امل�ساعر، ويذيب الوجدان اأ�ًسى وحزًنا عميًقا ل 
يتمال���ك املوؤمن اأْن ميلك نف�س���ه، فينفجر باكًيا ل عن ذّلٍة و�سعٍف، بل عن 
حمّبٍة وولء لأهل البيت  2 ، وعداء وكراهية لأعدائهم اخلارجني من 

حظرية الإ�سالم من الأموّيني، واأتباعهم.

لذل���ك كان تاأكيد الأئّمة من اأهل البيت  2  على الدعوة للبكاء 
عل���ى احل�سني ÷ ، واحل���ّث عليه باعتباره الو�سيل���ة الفّعالة لإبقاء جذوة 
احلما�ض الدينّي يف النفو�ض، وباعتباره الأثر املحّرك لروح الثورة والتمّرد 
على كّل املنحرفني عن الإ�سالم مّمن كانت �سريتهم ك�سرية يزيد واأتباعه، 
وتك���ون الدموع املتناث���رة الوقود الدائم وامل�ستمر ال���ذي ي�سعل نار اجلهاد 
والن�س���ال دفاًعا ع���ن الإ�سالم كما دافع احل�س���ني ÷ ، و�سّحى بدمائه، 

واأطفاله، واأ�سحابه يف �سبيله.

���ادق ÷ : )وارح���م تل���ك الأع���ني التي جرت  يق���ول الإم���ام ال�سّ
دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا، وارحم 

ال�سرخة التي كانت لنا()1(.

الثالثة  الطبعة:  الغفاري،  اأكرب  الكايف: 4/ 583. حتقيق: ت�سحيح وتعليق: علي  الكليني:   )1(
ملطبعة : حيدري، النا�سر: دار الكتب الإ�سالمية - طهران.
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 تبكي���ك عين���ي ل لأج���ل مثوب���ة       لك�نم�������ا عي�ن�������ي لأجل�������ك باكي���ة
ب������دٍم ول      تب�ت���ل مّن���ي بالدم���وع اجلاري���ة)1(.  تبت���ل منك���م كرب���ال 

 

حممود  وحتقيق:   .137 الطاهرة:  العرتة  م�سائب  يف  الفاخرة  املجال�ض  الدين:  �سرف   )1(
بدري، الأوىل، املطبعة: عرتت النا�سر: موؤ�ّس�سة املعارف الإ�سالمّية - قم.

6-12-2010.indd   104 07/12/2010   12:45:09 �



105

اء
د نِّ

 ال
�ي

لّب�
÷ ُي

ن 
س��

حل
ا

ذكرى األربعين

اإّن ملن الفخ���ر والعتزاز اأْن اأ�سارك اإخواين يف احتفاء �سباب هذه 
الأّم���ة باإحياء هذه الذكرى مِلا متّثله من انعط���اف ح�سارّي بعيد املدى يف 
تاريخ الأّمة الإ�سالمّية، فهذه اجلموع من �سبابنا بحاجة وهي يف طريقها 
لت�س���ق �سبيلها يف هذه احلي���اة املليئة بامل�ساق واملتاع���ب اأْن ترت�ّسم طريق 
الإ�س���الم ال���ذي اأناره لنا قادتنا م���ن اأئّمة اأهل البي���ت 2؛ كي تكت�سب 
درو�ًسا يف ال�سرب على املحن، والت�سحية، والفداء يف �سبيل احلّق، واإعالء 

�ساأنه.

ل ب���ّد ل�سب���اب هذه الأّمة وهو يعي�ض و�سط ه���ذه الأمواج املتالطمة 
من الأفكار واملبادئ الوافدة اأْن يعود اإىل اإ�سالمه، وتبقى منه م�سعاًل ينري 
له درب حياته واأ�سلوب عمله، ففي الإ�سالم الرثوة العظيمة ملا يحتاجه يف 

اأمور دينه ودنياه.

نح���ن بحاج���ٍة اأّيها الإخ���وة الأع���ّزاء، اإىل اأْن نبن���ي جمتمعنا، واأْن 
نر�سم هيكل حياتنا ِوَفق تعاليم ديننا احلنيف من دون حاجٍة اإىل ا�سترياد 

الأفكار واملبادئ من خارج احلدود.

اإّن تعالي���م دينن���ا كفيلة بح���ّل م�ساكلنا الجتماعّي���ة والقت�سادّية 
وال�سيا�سّية، وما علينا اإّل اأْن نفتح لهذه التعاليم قلوبنا، واأْن ن�سغي اآذاننا 

لها، واأْن نّثلها يف �سلوكنا وعند ذلك حت�سل النتائج املطلوبة.
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اأّيه���ا الإخوة، منذ اأربعني يوًما م���ّرت علينا ذكرى ا�ست�سهاد الإمام 
احل�سني  ÷  والذي �سّح���ى يف �سبيل مبدئه وعقيدته بالغايل والّنفي�ض، 

وبذل اأمواله، واأولده، واإخوته، ونف�سه يف �سبيل الّدين احلنيف.

ويف ذك���رى الأربع���ني ل�ست�سه���اد الإم���ام احل�س���ني  ÷  ن�ستعي���د 
ه���ذه الذكرى ل لنحييها، فهي حّية وخال���دة، واإّنا لن�ستلهم منها الِعظة، 
والع���ربة؛ ولن�ستفيد منها الدر����ض، واملعرفة ذلك لأّن ذكرى احل�سني ÷  
قب�ٌض ي�سّع با�ستمرار، ونقتب�ض منها ما ينري لنا الّدرب، ويك�سف لنا مهّمات 
الطري���ق، وهي حّية وخالدة، وهي التي اأعطت لالإ�سالم هذه القّوة، وهذه 

احليوّية امل�ستمّرة عرب الأجيال.

ونح���ن ال�سائرون على خ���ّط احل�سني ÷ ، امل�ستلهم���ون من اأنوار 
ثورت���ه ن�ساه���م يف دع���م م�س���رية الإ�سالم نح���و حتقيق الأه���داف العليا، 
والغاي���ات البعي���دة يف اإقام���ة املجتم���ع الإ�سالم���ّي الّر�سايّل ال���ذي يتبّنى 
الإ�س���الم منهًجا وعقيدًة و�سلوًكا، لأّن خ���ّط احل�سني ÷  هو خّط العودة 
اللت، ومقارعة الّظلم والطغيان، وهو  اإىل الإ�سالم، ومقاومة البدع وال�سّ

خّط ن�سرة احلّق، والدفاع عنه، والت�سحية يف �سبيله. 

وهك���ذا تربز اأهّمية هذه الّذكرى يف اأّنها و�سيلة لربط الأّمة مبنهج 
الإم���ام احل�سني ÷  الّر�سايّل، ودعوتها اإىل العودة اإىل الّتم�سك مببادئ 
الإ�سالم، ومثل���ه العليا والتي جاهد احل�سني ÷  يف �سبيل اإعالئها، ومن 

اأجل تثبيتها.
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الإم���ام  زي���ارة  مبو�س���وع  الأربع���ني  ذك���رى  منا�سب���ة  وترتب���ط 
احل�س���ني÷  حي���ث ي�س���ادف يف مث���ل ه���ذه املنا�سب���ة و�س���ول اأول زائر 
لق���رب احل�س���ني ÷  وه���و ال�سحاب���ي اجللي���ل )جاب���ر ب���ن عب���د اهلل 
الأن�س���ارّي( حي���ث اّتف���ق اأثناء زيارت���ه ملرقد �سّي���د ال�سهداء م���ع الإمام 
عل���ّي ب���ن احل�س���ني ÷  عند عودت���ه م���ن ال�س���ام اإىل املدينة م���ع اأهله، 
فيّمم���وا �سط���ر كرب���الء؛ لزي���ارة م�س���ارع ال�سه���داء م���ن اأه���ل البي���ت.

لق���د جاء ه���ذا ال�سحابي اجللي���ل اإىل كربالء بع���د م�سي اأربعني 
يوًم���ا من ا�ست�سهاد الإم���ام احل�سني ÷ ؛ ليعل���ن م�ساركته للح�سني ÷  
يف ثورت���ه، ونه�ست���ه مّما اأثار �سوؤال َم���ن كان ب�سحبته: وكيف �ساركناهم 

والقوم قد ُفّرق بني روؤو�سهم واأج�سادهم؟! 

فق���ال له جاب���ر: اإّن اهلل ي�سهد باأّنا مع احل�س���ني، واأن�سار احل�سني 
وذلك مبحّبتنا لهم، وَمن اأحّب �سيئا ُح�سر معه. 

نع���م اإّن مقتل احل�سني ÷  اأث���ار يف الّنفو�ض املوؤمنة كوامن الّثورة 
على الظاملني والذين ك�سفوا بقتلهم ابن بنت ر�سول اهلل 4 اأّنهم ي�سعون 
للق�ساء على الإ�سالم ولكّن ذلك الإرهاب والعنف مل مينع املوؤمنني من اأمثال 
)جاب���ر بن عبد اهلل( من الت�سّلل لزيارة قرب اأبي عبد اهلل احل�سني ÷ .
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فضل زيارة الحسين ÷ 

وقد حر�ض اأئّمتنا  2  يف التاأكيد على زيارة احل�سني ÷، ولعّل 
حكم���ة زي���ارة احل�سني ÷  تظه���ر يف اأّنها جتعل نفو����ض املوؤمنني من�سّدة 
لذكرى احل�سني ÷ ، وموؤّكدة على التم�سك بالأهداف التي ثار من اأجلها 

الإمام احل�سني ÷ .

كم���ا اأّنها فر�سة لكّل م�سلم؛ كي يتفّرغ لعبادة اهلل �سبحانه يف اأيام 
مع���دودة من حياته يخلد فيها من اأعمال���ه ومتاعبه يف احلياة؛ ليلتقي مع 

اإخوانه من املوؤمنني يف بيوت اأذن اهلل تعاىل اأْن ُيرفع فيها ا�سمه.

فع���ن اأبي جعفر ÷ : )ُمروا �سيعتنا بزي���ارة قرب  احل�سني  ÷ ، 
فاإّن اإتيانه مفرت�ٌض على كّل موؤمٍن يقّر للح�سني ÷  بالإمامة من اهلل عّز 

وجّل()1(.
ادق  ÷  قال: )يا علّي ابن ميمون  ويف حدي���ٍث لأبي عبد اهلل ال�سّ

ال�سايغ(: ُزر احل�سني ÷ ، ول تدعه.
قال: قلت: ما مَلن اأتاه من الثواب ؟

ق���ال: َمن اأت���اه ما�سًيا كتب اهلل ل���ه بكّل خطوٍة ح�سن���ة، وحما عنه 
�سّيئة، ورفع له درجة)2(.

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة ج1: 444/14، اأبواب املزار وما ينا�سبه، ح1.
1983م،    - 1403ه�  الثانية  الطبعة:  ح24،  ب4،  �ض24،  ج98،  الأنوار  بحار  املجل�سي:   )2(

موؤ�ّس�سة الوفاء، بريوت - لبنان.
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ويف حدي���ٍث ع���ن الإمام مو�س���ى بن جعفر الكاظ���م ÷  )اأدنى ما 
ُيث���اب به زائر اأبي عبد اهلل ÷  ب�س���ّط الفرات اإذا عرف حّقه، وحرمته، 

ووليته اأْن يغفر له ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر( )1(.

ق���ال: قلت: ُجعلت فداك فما ملن كان يف بعد البالد واأقا�سيها، ومل 
ميكنه امل�سري اإليه يف ذلك اليوم يوم عا�سوراء؟

حراء، اأو �سعد  ق���ال الباقر ÷ : اإذا كان ذلك اليوم برز اإىل ال�سّ
�سطًح���ا مرتفًعا يف داره واأومى اإليه بال�ّس���الم، واجتهد بعده ركعتني يفعل 
ذل���ك يف �سدر الّنهار قبل ال���ّزوال، ثّم يندب احل�سني ÷  ويبكيه، وياأمر 

َمن يف داره بالبكاء عليه. 
تاهلل اإن كانت اأمّية قد اأتت قتل ابن بنت نبّيها مظلوًما 

فلقد اأتاه بنو اأبيه مبثله هذا لعمرك قربه مهدوًما 
اأ�سفوا على اأّل يكونوا �سايعوا يف قتله، فتتبعوه رميًما.

ويف حديث الإمام الع�سكرّي  ÷ : )عالمات املوؤمن خم�ض: �سالة 
اإح���دى وخم�سني، وزيارة الأربعني، واجلهر بب�س���م اهلل الّرحمن الّرحيم، 

والّتختم يف اليمني، وتعفري اجلبني()2(.

من كالم جابر:
ا لق���د �ساركناكم فيما دخلتم  وال���ذي بعث حممًدا 4 باحلّق نبيًّ

فيه.

)1(  الو�سائل ج10 �ض319.
)2(  منتهى املطالب ج2 �ض892.
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فقال ل���ه عطية العويف: كيف ومل نهبط وادًي���ا، ومل نعل جباًل، ومل 
ن�س���رب بال�سيف والقوم قد فّرق بني روؤو�سهم واأبدانهم واأوؤمتت اأولدهم، 

واأرملت الأزواج.

فق���ال ل���ه: )اإيّن �سمعت حبيب���ي ر�سول اهلل 4 يق���ول: َمن اأحّب 
قوًم���ا كان معه���م، وَمن اأح���ّب عمل قوٍم اأ�س���رك يف عمله���م، والذي بعث 
ا اأّن نّيتي ونّية اأ�سحابي عل���ى ما م�سى عليه احل�سني،  حمم���ًدا باحل���ّق نبيًّ

واأ�سحابه()1(.

من �سعر حممد مهدي مطر:
اأبح���ر لبيك �س���ام حلوؤوه ع���ن الروى امل���كارم  م���ن   وبراحتي���ه 
تفّط���ر هذي دم���وع املخل�سني فرو من ت���كاد  كب���ًدا  عرباته���ا 

 

واعطف على هذى القلوب فاإّنها

 

تق���رب الأ�سال���ع  يف  اأّن���ك  ل���و  وّدت 

 

ف���ا وامل�سع���ر يتزاحمون على ا�ستالم م�ساعر م���ن دون روعته���ا ال�سّ

 

تن���رث ركبوا لها الأخطار حتى لو غدت اأو اجلماج���م  الأك���ف   ت���ربي 
ح�سروك ي���وم الط���ّف اإذ ت�ستن�سر وافوك )ي���وم الأربعني( وليتهم

 

باأّنه���ا اأتت���ك  اذ  اأمّي���ة  اأدن���ى ب���اأْن تنتا����ض من���ك واأق�س���رل���درت 
وج���دوا �سبيلكم النج���اة واإّنا

 

 ن�سب���وا له���ا ج�س���ر ال���ولء ليعربوا
الكوث���ر ذخ���روا ولك ل�ساع���ة مرهوبة واأم���ا  به���ا  احلمي���م   اأم���ا 
و�سيعلم اخل�سمان اأْن وافوك من

 

 ي���رد املع���ني ومن ي���ذاد في�س���در)2(

  )1( لوائج الأحزان �ض241.
  )2( مطر: اأدب الّطف: 299/10.
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